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Čl. 1 

Předmět úpravy 

1. Školní řád je vydán na základě § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2. Školní řád obsahuje: 

a. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pravidla vzájemných vztahů mezi 
žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 

b. Pravidla pro hodnocení žáků, udělování výchovných opatření, omlouvání nepřítomnosti 
a uvolňování žáků z vyučování. 

c. Vnitřní režim školy. 

d. Pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a před sociálně patologickými 
vlivy. 

e. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 

f. Pokyny k odbornému výcviku pro jednotlivé obory. 

3. Školní řád stanovuje pravidla, která je nutno respektovat, aby škola mohla plnit své poslání, 
a aby byly vytvořeny příznivé podmínky pro výuku teoretického a praktického vyučování. 

4. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu zavazuje plnit všechny povinnosti stanovené 
školním řádem.  

 

Čl. 2 

Práva žáků a jejich zákonných zástupců 

1. Žák má právo: 

a. Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, na informace a poradenskou 
činnost v záležitostech týkajících se svého vzdělávání. 

b. Na rozvoj osobnosti dle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 

c. Na zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce. V případě zdravotního a sociálního 
znevýhodnění, specifických poruch učení a chování na speciálně pedagogickou péči 
v rámci možností školy. Má právo na podpůrné opatření 2. – 5. stupně na základě 
předložení zprávy ze školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická 
poradna a Speciálně pedagogické centrum). 

d. Na rovný přístup bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry 
a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu 
a zdravotního stavu. 
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e. Na ohleduplné, čestné a zdvořilé jednání ze strany spolužáků, pedagogických 
i nepedagogických pracovníků. 

f. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

g. Na vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho 
vzdělávání. Své připomínky může vznést sám, nebo prostřednictvím zákonných 
zástupců, třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, nebo přímo 
ředitelce školy. 

h. Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

i. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, vlivy 
a informacemi, které by nevhodně ovlivňovaly nebo ohrožovaly jeho rozumovou 
a mravní výchovu. Dále na ochranu před návykovými látkami, které by ohrožovaly jeho 
tělesný a duševní vývoj. 

j. Na žádost o pomoc v případě, že se dostane do ohrožení nebo tísně. 

k. Na přiměřený čas a odpočinek, odpovídající jeho věku. 

l. Na svobodu pohybu v prostorách, které jsou k tomu určeny. 

m. Zletilý žák má právo požádat ředitelku školy o uvolnění z vyučování, změnu oboru 
vzdělávání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku, uznání předchozího vzdělávání 
a ukončení vzdělávání. 

2. Zákonný zástupce má právo: 

a. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, které může sledovat 
prostřednictvím informačního systému školy Bakaláři, kde jsou také minimálně 
s jednodenním předstihem zveřejňovány změny a přesuny vyučovacích hodin.  

b. Na vyjadřování ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí svého 
dítěte. 

c. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho 
dítěte podle školního vzdělávacího programu. 

d. Volit a být volen do školské rady. 

e. Požádat ředitelku školy o uvolnění svého dítěte z vyučování, o změnu oboru 
vzdělávání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku, uznání předchozího vzdělávání 
a ukončení vzdělávání. Součástí žádosti musí být souhlas nezletilého žáka. 

 

Čl. 3 

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

1. Žák má povinnost: 
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a) Řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád, nařízení ředitelky školy, ostatní předpisy 
školy a plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, které 
jsou v souladu se školním řádem a právními předpisy. 

b) Docházet do školy a do hodin včas a řádně připraven. Mít připravené pomůcky 
před zahájením hodiny a mobilní telefon uschovaný v tašce nebo na místě určeném 
učitelem, aby po příchodu učitele do hodiny nerušil svým jednáním výuku a ostatní 
spolužáky. 

c) Denně nosit výukové pomůcky (psací potřeby, sešity apod.), materiály a na odborný 
výcvik oblékat si pracovní oděv a obuv. Používat předepsané osobní ochranné 
pracovní pomůcky. 

d) Pravidelně sledovat informační systém školy Bakaláři, nebo nástěnku vedle sborovny, 
kde jsou minimálně s jednodenním předstihem zveřejňovány změny, přesuny 
a odpadnutí vyučovacích hodin, a těmito změnami se řídit. 

e) Při výuce odborného výcviku pod vedením instruktora denně vyplňovat deník 
odborného výcviku a na konci příslušného týdne si ho nechat potvrdit. Následující 
týden jej předložit ke kontrole vedoucímu učiteli odborného výcviku. 

f) Řádně a včas omlouvat svoji nepřítomnost v hodinách teoretického vyučování 
i odborného výcviku a zameškané učivo si řádně doplnit.  

g) Nejpozději do tří dnů oznámit škole změnu adresy trvalého bydliště, doručovací adresy, 
občanského průkazu, zdravotní pojišťovny, čísla bankovního účtu, telefonního čísla 
a emailové adresy (plnoletý žák). 

h) Oznámit škole změnu zdravotní způsobilosti, zdravotní nebo jiné obtíže, které by mohly 
mít vliv na zdárný průběh vzdělávání nebo na ochranu jeho zdraví (plnoletý žák). 

i) Neprodleně nahlásit každý úraz a v případě úrazu někoho jiného poskytnout první 
pomoc. 

j) Dodržovat zásady společenského chování. Chovat se slušně ke spolužákům, 
pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy. Při jednání s nimi vyjadřovat 
své názory a mínění slušnou formou, nepoužívat vulgarismy. Chodit slušně a čistě 
oblečen a upraven. Při zvláštních společenských událostech, jako je např. návštěva 
divadla, závěrečné zkoušky, slavnostní vyřazení apod., nosit společenský oděv. 

k) Dodržovat zákaz zesměšňování, šikanování a hrubého zacházení s ostatními žáky. 

l) Dodržovat zákaz úmyslného fyzického napadení. 

m) Dodržovat zákaz zcizení cizího majetku. 

n) Dodržovat zákaz užívání jakýchkoliv nikotinových výrobků, případně chemických 
směsí v budově, v areálu školy a na pracovištích odborného výcviku.  

o) Dodržovat zákaz nošení alkoholických nápojů a omamných látek do školy, 
na pracoviště odborného výcviku a jejich požívání při výuce i během přestávek.  
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p) Zákaz nošení a používání jakýkoliv zbraní (bodné, sečné, střelné, úderné) ve škole 
a na pracovištích odborného výcviku. 

q) Zákaz manipulace s nářadím při odborném výcviku k jiným než pracovním činnostem. 

r) Dodržovat zákaz hraní hazardních her.  

s) Dodržovat zákaz používání a dobíjení mobilního telefonu, notebooku, tabletu a dalších 
elektronických zařízení ve škole i na odborném výcviku bez předchozího souhlasu 
učitele.  

t) Dodržovat zákaz nahrávání, fotografování a zveřejňování fotografií, videí a nahrávek 
pedagogických i nepedagogických pracovníků a spolužáků bez jejich předchozího 
souhlasu. 

u) Dodržovat zákaz otevírání oken (okno může být otevřeno pouze na ventilaci), 
manipulace s katedrou, učitelskou židlí a PC vybavením v době nepřítomnosti učitele.  

v) Dodržovat zákaz poškozování vybavení a majetku školy. 

w) Dodržovat zákaz opouštět budovu školy nebo pracoviště odborného výcviku 
bez dovolení třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo jejich stanovených 
zástupců. V případě jejich nepřítomnosti toto svolení uděluje některý ze zástupců 
ředitelky školy nebo ředitelka školy.  

x) Dodržovat zákaz opouštět areál školy o velké přestávce.  

y) Dodržovat zákaz používat k dopravě vlastní nebo vypůjčená motorová vozidla 
při školních akcích.  

z) Dodržovat zákaz opouštět skupinu při školních akcích bez vědomí pedagogického 
nebo nepedagogického dozoru. 

2. Zákonný zástupce má povinnost: 

a. Seznámit se a brát na vědomí tento školní řád a řídit se jeho pokyny. 

b. Kontrolovat docházku žáka do školy, přípravu na vyučování a hodnocení prospěchu 
žáka. 

c. Oznámit škole nejpozději do tří dnů změnu žákovy adresy trvalého bydliště, doručovací 
adresy, občanského průkazu, zdravotní pojišťovny, čísla bankovního účtu, telefonního 
čísla a emailové adresy (žáka i zákonných zástupců). 

d. Oznámit škole změnu zdravotní způsobilosti, zdravotní nebo jiné obtíže, které by mohly 
mít vliv na zdárný průběh vzdělávání nebo na ochranu zdraví žáka. 

e. Omlouvat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s tímto školním řádem. 

f. Spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání 
vyskytnou. 

g. Zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání 
ředitele školy. 
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Čl. 4 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Hodnocení je součástí procesu vzdělávání žáka. Hodnocení zahrnuje ohodnocení 
vědomostí, dovedností, píle a přístupu žáka ke vzdělávání. Chování žáka je hodnoceno 
samostatně a nepromítá se do hodnocení výsledků vzdělávání. 

2. Hodnocení neprobíhá, pokud je žák z daného předmětu uvolněn. 

3. Hodnocení probíhá na základě ověřování znalostí a dovedností žáka.  

4. Ověřování znalostí je možné písemnou, praktickou nebo ústní formou.  

5. Průběžné hodnocení probíhá během celého pololetí na základě ověřování dílčích výsledků 
a projevů žáka. Mimořádné zhoršení prospěchu, zaostávání žáka v předmětu nebo 
nedostatečná docházka se projedná na zasedání pedagogické rady. 

6. Rodiče jsou o hodnocení žáka informováni prostřednictvím informačního systému školy 
Bakaláři a na rodičovských schůzkách.   

7. Na konci každého pololetí se provádí celkové hodnocení žáka, které není pouze 
aritmetickým průměrem dílčí klasifikace. Učitel přihlíží k dalším okolnostem (aktivita 
v hodinách, průběžná příprava na vyučování, nošení pomůcek, vedení sešitů atd.). 

8. Žáci, kteří jsou přijati ke vzdělávání v průběhu školního roku mohou být neklasifikováni 
i v případě, pokud splní procentuální docházku. Stejně tak může být nehodnocen i žák, 
který splní docházku na Tělesnou výchovu, ale nesplní podmínky pro úspěšné absolvování 
daného předmětu v souladu se školním vzdělávacím programem.  

9. Hodnocení se ukončuje k datu, které je stanoveno pro každé pololetí ředitelkou školy. 

10. Žáka je možné hodnotit, pokud splní 70% docházky na teoretické vyučování a 70% 
docházky na odborný výcvik. Do absence jsou započítávány i pozdní příchody a dřívější 
odchody. Ve výjimečných případech lze žáka klasifikovat na základě prokázání 
nepřítomnosti ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc, úraz, operace, lázeňská 
léčba apod.).  

11. Celkové hodnocení je vyjádřeno na vysvědčení. Za první pololetí se vydává žákovi 
výpis z vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení. 

12. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

vysvědčení na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do tří pracovních dnů 

od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 
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Čl. 5 

Náhradní hodnocení 
1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín a to tak, aby žák mohl být hodnocen nejpozději do konce června 
příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. 

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín a to tak, aby žák mohl být hodnocen nejpozději do konce měsíce září 
následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák 
hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. 

3. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce bude hodnocen z předmětu výslednou známkou 
nedostatečný. V případě, že žák doloží závažné důvody své nepřítomnosti na náhradní 
zkoušce může mu být stanoven náhradní termín. 

4. Náhradní zkouška se řídí podmínkami stanovenými vyučujícím daného předmětu. 

5. Komisionální přezkoušení koná žák v těchto případech: 

a. Koná-li opravné zkoušky – pokud neprospěl maximálně ze dvou předmětů. 

b. Požádá-li o komisionální přezkoušení (zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka) – 
z důvodu pochybností o správném hodnocení. 

6. Termín konání komisionální zkoušky a složení komise stanoví ředitelka školy. Pokud je 
vyučujícím předmětu ředitelka školy určí termín komisionální zkoušky a složení komise 
krajský úřad. 

7. Komisionální zkouška za 2. pololetí se koná nejdříve v měsíci srpnu. Dřívější termín 
komisionální zkoušky schvaluje ředitelka školy na základě písemné žádosti žáka. 

8. Komise pro komisionální zkoušení je nejméně tříčlenná. Členy komise jmenuje ředitelka 
školy. 

9. V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku. 

10. Výsledek komisionální zkoušky je konečný. O výsledku zkoušky se sepíše protokol 
a výsledné hodnocení se zapíše na vysvědčení. 

11. Pokud žák nevykoná komisionální zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví – 
neprospěl.  

Čl. 6 

Podmínky konání závěrečných zkoušek  

1. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně dokončil poslední ročník.  
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2. Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. 
Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou 
zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy. 

3. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek 
je žákovi oznámeno v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

4. Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné, 
praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou 
zkoušku může dělat nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je 
třeba se přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. V takovém případě 
je nutné vyplnit Žádost o opravnou zkoušku. 

5. Opravné zkoušky se mohou konat v měsíci září, v prosinci a v červnu. Termíny 
jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce u vchodu 
do budovy školy. 

6. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce pro vážné důvody, je povinen se 
nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební 
komise prostřednictvím ředitelky školy. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce 
bez omluvy, nebo mu omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, 
posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný. 

7. Pokud žák nesplní podmínky pro konání závěrečné zkoušky (např. špinavý, 
nedostatečný nebo žádný pracovní oděv či ochranné pracovní pomůcky) 
a používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její 
průběh (např. pozdní příchod), může být ze zkoušky vyloučen. Pak se posuzuje, 
jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný. 

Čl. 7 

Stupně hodnocení prospěchu a chování 

1. Stupně prospěchu žáka v jednotlivých předmětech: 

a. 1 – výborný  

b. 2 – chvalitebný  

c. 3 – dobrý  

d. 4 – dostatečný  

e. 5 – nedostatečný  

2. Stupně chování žáka: 

a. 1 – velmi dobré 

b. 2 – uspokojivé  

c. 3 – neuspokojivé  

3. Stupně celkového prospěchu žáka: 

a.  prospěl s vyznamenáním – aritmetický průměr známek do 1,5 
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b. prospěl – hodnocení ze všech předmětů maximálně známkou dostatečně 

c. neprospěl – pokud je žák nejméně z jednoho předmětu hodnocen nedostatečně 

d. nehodnocen – pokud je žák nejméně z jednoho předmětu nehodnocen 

 

Čl. 8 

Hodnocení teoretického vyučování, odborného výcviku a předmětů 
výchovného zaměření 

1. Výsledky žáka v teoretickém vyučování se hodnotí podle těchto kritérií: 

a. Stupeň prospěchu výborný – Žák ovládá poznatky uceleně, chápe vztahy 
a souvislosti mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky 
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Projevuje se u něho 
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný a výstižný.  

b. Stupeň prospěchu chvalitebný – Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně a úplně. 
Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 
a znalosti při řešení úkolů. Ústní a písemný projev mívá drobné nedostatky 
ve správnosti a výstižnosti. 

c. Stupeň prospěchu dobrý – Žák má v ucelenosti a úplnosti poznatků nepodstatné 
mezery. Nepřesnosti a chyby dokáže za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci 
osvojených znalostí a poznatků se dopouští chyb. V ústním a písemném projevu má 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

d. Stupeň prospěchu dostatečný – Žák má v ucelenosti a úplnosti poznatků závažné 
mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a znalostí je nesamostatný a dopouští 
se chyb. V ústním a písemném projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti.  

e. Stupeň prospěchu nedostatečný – Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, 
má v nich závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují časté, 
závažné chyby. Své vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele. V ústním 
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

2. Výsledky žáka na odborném výcviku se hodnotí dle následujících kritérií: 

a. Stupeň prospěchu výborný – Žák soustavně vykonává praktické činnosti 
samostatně, pohotově uplatňuje získané znalosti, dovednosti a návyky. Bezpečně 
ovládá postupy a způsoby práce. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště 
a pomůcky v čistotě a pořádku. Hospodárně využívá suroviny, materiál a energie. 
Projevuje kladný vztah k práci i pracovnímu kolektivu. Pokud se dopouští chyb, pak jen 
takových, které neovlivňují výsledek práce.  

b. Stupeň prospěchu chvalitebný – Žák vykonává praktické činnosti samostatně, 
ale méně pohotově a s menší jistotou využívá získané znalosti, dovednosti a návyky. 
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Ovládá pracovní postupy. Práci si dokáže organizovat sám, udržuje pracoviště 
a pomůcky v čistotě a pořádku. Hospodárně využívá suroviny, materiál a energie. 
Projevuje kladný vztah k práci i pracovnímu kolektivu. Dopouští se menších chyb, 
výsledky práce mohou mít drobné nedostatky.  

c. Stupeň prospěchu dobrý – Žák vykonává praktické činnosti většinou za pomoci 
učitele a s malou jistotou využívá získané znalosti, dovednosti a návyky. Práci si 
obvykle nedokáže plně organizovat sám, obtížně udržuje pracoviště a pomůcky 
v čistotě a pořádku. Hospodárně využívat suroviny, materiál a energie zvládá 
za pomoci učitele. Projevuje vztah k práci a pracovnímu kolektivu s menšími výkyvy. 
Při práci se dopouští chyb, výsledky práce mají nedostatky. 

d. Stupeň prospěchu dostatečný – Žák vykonává praktické činnosti za soustavné 
pomoci učitele. Aby mohl využít znalosti, dovednosti a návyky ve své práci potřebuje 
dohled a pomoc učitele. Práci si nedokáže organizovat sám ani udržovat pracoviště 
a pomůcky v čistotě a pořádku. Porušuje zásady hospodárnosti při využívání surovin, 
materiálu a energie. Obvykle neprojevuje velký zájem o práci a pracovní kolektiv. 
V práci se dopouští větších chyb, výsledky jeho práce mají závažné nedostatky.  

e. Stupeň prospěchu nedostatečný – Žák ani za soustavné pomoci učitele není 
schopen při práci uplatnit získané znalosti, dovednosti a návyky. Práci si neumí sám 
organizovat ani udržet pracoviště a pomůcky v čistotě a pořádku. Nedokáže 
hospodárně využívat suroviny, materiál a energie. Neprojevuje zájem o práci 
a pracovní kolektiv. V práci se dopouští zásadních chyb, výsledky mají závažné 
nedostatky, jsou neúplné, nepřesné a nedosahují předepsané ukazatele. 

3. Výsledky žáka v předmětech výchovného zaměření se hodnotí dle následujících kritérií: 

a. Stupeň prospěchu výborný – Žák je v činnostech aktivní. Pracuje tvořivě, 
samostatně, plně využívá své předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je 
originální a esteticky působivý.  

b. Stupeň prospěchu chvalitebný – Žák je v činnostech aktivní. Pracuje tvořivě, 
samostatně, využívá své předpoklady. Jeho projev je originální a esteticky působivý 
s menšími nedostatky.  

c. Stupeň prospěchu dobrý – Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. 
Své schopnosti nevyužívá dostatečně, jeho projev je málo působivý a dopouští se 
v něm chyb.  

d. Stupeň prospěchu dostatečný – Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Své 
schopnosti téměř nevyužívá, jeho projev je málo uspokojivý. Dopouští se mnoha chyb. 

e. Stupeň prospěchu nedostatečný – Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj schopností 
neuspokojivý. Projev je chybný a nemá estetickou hodnotu. 
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Čl. 9 

Hodnocení chování žáka 

1. Klasifikace chování není výchovným opatřením, ale hodnocením celkového chování žáka 
v daném pololetí.  

2. Při hodnocení se přihlíží k chování žáka k pedagogickým i nepedagogickým 
zaměstnancům školy a ostatním spolužákům, bere se ohled na plnění školních povinností 
a dodržování školního řádu. 

3. Sníženou známku z chování navrhuje třídní učitel, obvykle po konzultaci s dalšími učiteli.  

4. Kritéria pro stupně hodnocení chování: 

a. Stupeň hodnocení 1 – velmi dobré – Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení 
školního řádu. Ojediněle se dopouští méně závažných přestupků. Je přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  

b. Stupeň hodnocení 2 – uspokojivé – Žák se opakovaně dopouští méně závažných 
přestupků proti školnímu řádu nebo jedná opakovaně nevhodně a to 
i po předcházejícím napomenutí nebo důtce třídního učitele. Jeho chováním není 
ohrožena výchova, bezpečnost nebo zdraví druhých osob. Výchovnému působení je 
částečně přístupný. 

c. Stupeň hodnocení 3 – neuspokojivé – Žák se opakovaně dopouští závažných 
porušení školního řádu a to i po udělení důtky ředitelky školy. Svým chováním narušuje 
výchovně vzdělávací proces a může ohrozit výchovu, bezpečnost nebo zdraví druhých 
osob. Žák je málo přístupný výchovnému působení. 

 

Čl. 10 

Ukládání výchovných opatření 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

2. Výchovná opatření, která nemají právní důsledky pro žáka: 

a. Pochvala třídního učitele – pochvalu třídního učitele může udělit třídní učitel 
na základě vlastního uvážení nebo na základě podnětu jiného učitele zejména 
za výborné studijní výsledky, výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající 
úspěšnou práci. 

b. Pochvala ředitele školy – pochvalu ředitele školy může udělit ředitelka školy 
na základě vlastního uvážení nebo na základě podnětu pedagogických pracovníků 
nebo dalších osob za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy nebo 
za výborné studijní výsledky a déletrvající úspěšnou práci. 
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c. Jiná ocenění – jiné ocenění (např.: knihu, psací soupravu nebo soupravu nářadí) 
může žákovi udělit ředitelka školy za reprezentaci školy, dlouhodobou úspěšnou práci 
nebo školní iniciativu. 

d. Napomenutí třídního učitele – napomenutí uděluje třídní učitel za menší 
nebo opakované drobné porušení povinností stanovených tímto školním řádem, 
nebo za opakované pozdní příchody nebo neomluvenou absenci v rozsahu maximálně 
30 hodin. 

e. Důtka třídního učitele – důtku uděluje učitel za opakované porušení povinností 
stanovených tímto školním řádem nebo po neúčinném napomenutí třídního učitele a za 
neomluvenou absenci v rozsahu maximálně 60 hodin včetně neomluvených hodin 
z předchozích výchovných opatření v daném pololetí. 

f. Důtka ředitele školy – uděluje ředitelka školy za závažnější nebo opakované porušení 
povinností stanovených tímto školním řádem, úmyslné ničení majetku školy nebo 
osobních věcí jiných žáků, po neúčinném napomenutí a důtce třídního učitele a za 
neomluvenou absenci v rozsahu maximálně 90 hodin včetně neomluvených hodin 
z předchozích výchovných opatření v daném pololetí. 

3. Výchovná opatření, která mají právní důsledky pro žáka: 

a. Podmíněné vyloučení žáka ze školy – žák může být podmíněně vyloučen, pokud 
závažným způsobem poruší povinnosti stanovené tímto školním řádem 
nebo za neomluvenou absenci v rozsahu nad 90 hodin včetně neomluvených hodin 
z předchozích výchovných opatření v daném pololetí. Podmíněné vyloučení může být 
uloženo i bez předchozího udělení napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele 
nebo důtky ředitele školy. 

b. Vyloučení žáka ze školy – žák může být ze školy vyloučen, pokud zvlášť závažným 
způsobem poruší povinnosti stanovené tímto školním řádem, zejména za opakované 
hrubé slovní a fyzické útoky vůči spolužákům a ostatním zaměstnancům školy, a pokud 
žák není přístupný výchovnému působení. Jestliže je porušení školního řádu zvlášť 
závažné, žák svým chováním ohrozí nebo poruší bezpečnost a zdraví druhých, pak 
může být vyloučen i bez předchozího udělení kázeňských opatření. 

 

Čl. 11 

Pravidla pro omlouvání a uvolňování žáků 

1. Pokud se žák nemůže zúčastnit vyučování nebo odborného výcviku z důvodu nemoci, 
úrazu nebo jiného závažného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří 
dnů omluvit nepřítomnost žáka prostřednictvím systému Bakaláři. Zletilý žák se do tří dnů 
od počátku nepřítomnosti omluví sám. Pokud nemá zákonný zástupce nebo zletilý žák 
možnost omluvy prostřednictvím systému Bakaláři, omlouvá žáka telefonicky na 
telefonním čísle +420 778 529 339. 
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2. Pokud zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neomluví absenci prostřednictvím systému 
Bakaláři nebo telefonicky do tří dnů, je tato absence považována za neomluvenou. 

3. V případě, že nemoc trvá déle než deset pracovních dnů je zákonný zástupce žáka nebo 
zletilý žák povinný omluvit déletrvající nepřítomnost. A nadále v pravidelných intervalech 
deseti pracovních dní omlouvat nepřítomnost prostřednictvím systému Bakaláři. 

4. Jestliže zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neomlouvá déletrvající absenci 
prostřednictvím systému Bakaláři, nebo telefonicky v pravidelných intervalech deseti 
pracovních dní, pak je tato absence považována za neomluvenou.  

5. Nepřítomnost žáka omluví třídní učitel na základě omluvenky zaslané prostřednictvím 
systému Bakaláři z odpovídajícího účtu (rodič, žák). Zletilý žák si nepřítomnost omlouvá 
sám, nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Pokud nemá zákonný zástupce 
nebo zletilý žák možnost omluvy prostřednictvím systému Bakaláři, omlouvá se 
prostřednictvím písemné omluvy, kterou předloží po návratu do školy.  

6. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen na začátku školního roku (popř. v průběhu 
školního roku) písemnou formou nahlásit třídnímu učiteli, že nemá možnost připojení 
k internetu, tudíž se nemůže omlouvat prostřednictvím systému Bakaláři.  

7. Pokud tak neučiní, škola nebude brát zřetel na nesplnění podmínek omlouvání a absence 
žáka bude považována za neomluvenou. 

8. Pokud se žák nezúčastňuje vyučování nebo odborného výcviku bez omluvy po dobu 
nejméně pěti dnů, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka, aby neprodleně doložili důvody nepřítomnosti v písemné podobě nebo 
osobně. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka nedoloží důvod nepřítomnosti žáka 
ve vyučování do deseti dnů nebo žák nenastoupí do školy, posuzuje se, jako by vzdělávání 
zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. 

9. V případě, že nezletilý žák potřebuje opustit školu v průběhu vyučování nebo odborného 
výcviku (lékař, úřední jednání) musí zákonný zástupce požádat písemně (systémem 
Bakaláři) nebo telefonicky (musí se identifikovat ověřovacím PINem) třídního učitele nebo 
učitele odborného výcviku. Zletilý žák se z vyučování uvolní sám (systémem Bakaláři). 

10. Pokud se zletilý žák potřebuje uvolnit z vyučování nebo z odborného výcviku z důvodu 
nevolnosti nebo nemoci, a dovoluje-li to jeho zdravotní stav, může jej třídní učitel, 
zastupující učitel, učitel odborného výcviku, ředitelka školy nebo její zástupce uvolnit. 
V případě nezletilého žáka je nutné zajistit souhlas zákonného zástupce, nejlépe formou 
zprávy přes systém Bakaláři nebo sms na telefonní číslo +420 778 529 339 (sekretariát 
školy), případně na jiné tel. číslo určené vyučujícím. 

11. Pokud se žák potřebuje uvolnit z vyučování z předem známých důvodů, je možné o to 
písemně požádat. Na dobu nejvýše tří dnů uvolňuje žáka třídní učitel. Jestliže je plánovaná 
nepřítomnost žáka delší, pak je nutné o uvolnění požádat písemně ředitelku školy. 

12. Zameškanou hodinou se rozumí taková vyučovací hodina, které se měl žák zúčastnit 
a neabsolvoval ji, nebo na níž byl nepřítomen 20 nebo více minut na teoretickém vyučování 
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a 30 minut a více na odborném výcviku. Takový pozdní příchod se započítává jako celá 
vyučovací hodina. 

13. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, je možné uvolnit žáka zcela nebo částečně 
z vyučování některého předmětu na období jednoho pololetí nebo celého školního roku. 
O uvolnění žádá písemně plnoletý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelku 
školy. Žák nemůže být uvolněn z předmětu, který je rozhodující pro odborné zaměření 
absolventa. 

14. Pokud se jedná o žádost ze zdravotních důvodů, je nutné k písemné žádosti doložit 
stanovisko lékaře. 

15. Pokud je žák z předmětu uvolněn, může opustit školu po dobu výuky tohoto předmětu 
pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Zletilý žák může školu opustit 
po dobu výuky předmětu, ze kterého je uvolněn, na základě písemného souhlasu. 

Čl. 12 

Distanční vzdělávání 

1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické 

stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení 

karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

3. Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka. 

4. Povinností žáka je distančně se vzdělávat 

5. Způsob komunikace 

a. Jednotným komunikačním kanálem pro žáky školy je systém Bakaláři, který se 
považuje za závazný. Ostatní způsoby komunikace mohou být využity po předchozí 

domluvě s vyučujícím. 

b. Úkoly při distanční formě vzdělávání jsou vyučujícími zadávány prostřednictvím 
systému Bakaláři. Veškeré výukové materiály jsou uloženy v systému Bakaláři ve 

složce Dokumenty pod jmény jednotlivých vyučujících, kde jsou umístěny složky 

s názvy tříd. 

c. Žáci, kteří v ICT dotazníku uvedou, že nemají potřebné vybavení pro distanční výuku, 

jsou povinni si výukové materiály vyzvednout na vrátnici školy, a to každou středu od 8 

-12 hod. 
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 Distanční výuka probíhá: 

a. Synchronně online, to znamená, že se žáci zúčastňují výuky za pomoci MS Teams 

nebo žáci pracují v určitý den a čas na předem zadaném úkolu např. Google kvíz.  

b. Asynchronně online, to znamená, že žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním 

tempem na jim zadaných úkolech. 

c. Offline (bez využití internetu) – tato varianta je umožněna žákům, kteří nemají přístup 

k ICT technologiím. 

7. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky je nutné, každou 

neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. 

8. Hodnocení výsledků distančního vzdělávání 

a. Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků. 

b. Pokud je to možné, vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků. 

c. Hodnoceny jsou odevzdané úkoly či výstupy zadané práce ve stanoveném termínu 

nebo prokazatelná snaha žáka o plnění pokynů. 

d. Pro hodnocení je využíváno především hodnocení sumativní, což je hodnocení 

souhrnné, které informuje o tom, co dotyčný žák zvládl na konci určitého období. 

Typickou formou sumativního hodnocení je známkování.  

e. Při distanční formě vzdělávání bude využíváno také formativního hodnocení, které 
bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen 

o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví 

cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost, pro 

kterou je užitečné současný úkol zvládnout. 

9. Bez souhlasu vyučujícího není povoleno jakékoliv zaznamenávání (nahrávání) obrazu či 

zvuku v rámci školou používaných informačních a komunikačních systémů, ani jejich 

zveřejňování. Rovněž platí, že sdílení textových a obrazových materiálů poskytovaných 

žákům prostřednictvím těchto systémů je povoleno pouze se svolením vyučujícího. Tyto 

materiály jsou určeny výhradně pro výuku na Odborné škole výroby a služeb, Plzeň. 

Čl. 13 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

1. Žáci jsou povinni se po škole pohybovat tak, aby neohrožovali svoji bezpečnost 
a bezpečnost druhých osob. 

2. Bez doprovodu vyučujícího nevstupují žáci do prostor určených pro zaměstnance školy. 

3. Otevírat okna a manipulovat se žaluziemi na oknech mohou žáci pouze se souhlasem 
vyučujícího. 
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4. Při pohybu na WC a ve sprše se žáci pohybují obzvlášť opatrně, aby nedošlo k úrazu 
na mokré ploše. Nestříkají vodu po podlaze. 

5. Pokud je při mimořádných situacích vyhlášen ve škole poplach, žáci neopouští třídu 
bez dovolení učitele, nezmatkují, ale uklidí si všechny své věci a dodržují pokyny třídního 
učitele, ředitelky školy a dalších pracovníků školy.  

6. Na hodiny tělesné výchovy jsou žáci povinni se převléci do cvičebního úboru, jinak 
nemohou v hodině cvičit. 

7. Na odborný výcvik si žáci oblékají ochranný pracovní oděv a používají osobní ochranné 
pracovní pomůcky. V případě, že tak neučiní, nemohou odborný výcvik vykonávat. 

8. Do školy žáci nenosí předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví spolužáků 
a ostatních osob. 

9. Žáci jsou povinni nahlásit třídnímu učiteli, vyučujícímu nebo ředitelce školy každý úraz 
nebo poranění. 

10. V případě poranění dalších osob je žák povinen tuto skutečnost ohlásit dospělým osobám 
a začít s poskytováním první pomoci. 

11. V případě nařízení karantény nebo onemocnění žáka infekční nemocí, je zákonný 
zástupce žáka nebo zletilý žák povinen tuto skutečnost ohlásit ředitelce školy. Nástup na 
výuku je možný až po ukončení nemoci nebo karantény.  

12. Žák nesmí o přestávkách vstupovat do jiných tříd, než je jeho kmenová třída. 

 

Čl. 14 

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, diskriminací, nepřátelstvím 
a násilím 

1. Žák má právo být chráněn před patologickými jevy, šikanou, diskriminací, nepřátelstvím 
a násilím. Má oprávnění požádat o pomoc při ohrožení osobní svobody, bezpečnosti a 
zdraví nebo při problémech souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci 
školy. 

2. Veškeré projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování 
a zneužívání informačních technologií, vedoucí ke znevažování lidské důstojnosti 
jsou přísně zakázány. 

3. Ve škole nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv, náboženské 
či rasové nesnášenlivosti.  

4. Je přísně zakázáno nabízet ve škole alkohol, tabákové výrobky a další návykové látky 
nebo podněcovat ostatní žáky k jejich užívání. 

5. Nelze tolerovat přinášení takových předmětů do školy, které rozptylují pozornost, ohrožují 
zdraví a bezpečnost nebo narušují dobré mravy. 
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6. Všechny výše uvedené projevy chování jsou v prostorách školy, během výuky odborného 
výcviku a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány 
za hrubý přestupek proti školnímu řádu.  

7. Všichni žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného 
chování, rasismu či projevu kriminality.  

8. Žák, který se stal svědkem distribuce, užívání či držení alkoholu, tabákových výrobků a 
dalších návykových látek, projevů šikany, násilí, ponižujícího jednání s projevem 
diskriminace vůči žákovi nebo skupině žáků, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
oznámit pedagogickým nebo nepedagogickým zaměstnancům školy. 

9. Žák, který se stal obětí šikany, násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání, chování 
s projevem diskriminace, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci 
školy. V případě takového oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 

 

Čl. 15 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

1. Žáci jsou povinni řádně pečovat o zařízení a vybavení učeben, školních chodeb 
a hygienických zařízení.  

2. Při zjištění jakéhokoliv poškození zařízení nebo vybavení školy, nebo pokud jsou svědky 
poškozování majetku školy, jsou žáci povinni tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli, 
učiteli odborného výcviku nebo ředitelce školy. 

3. Pokud žák úmyslně poškodí majetek školy, bude mu uděleno výchovné opatření a bude 
muset vzniklou škodu nahradit, nebo sám zajistit odpovídající náhradu a uvést vše 
do původního stavu. 

4. O půjčené knihy a učebnice se žáci řádně starají, dbají o to, aby nedošlo k poškození, 
odcizení nebo ztrátě, a udržují je ve stejném stavu, v jakém byly před vypůjčením. 

5. Jakékoliv neúmyslné poškození učebnic a knih, jejich zcizení nebo ztrátu nahlásí třídnímu 
učiteli nebo učiteli, který mu knihu zapůjčil. 

6. Při ztrátě, zcizení nebo poškození učebnic a knih je žák povinen škodu uhradit, nebo zajistit 
odpovídající náhradu. 

 

Čl. 16 

Provoz a vnitřní režim školy 

1. Výuka na odborném výcviku začíná od 6.30 dle jednotlivých požadavků pracovišť, kde je 
vykonávaná odborná praxe. Žákům odborného výcviku je povolen vstup do budovy školy 
od 6.30. 



 

 19 

2. Výuka na teoretickém vyučování začíná v 8.00 hodin, žákům je povolen vstup do budovy 
školy od 7.30. Výuka probíhá dle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.  
Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

3. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Týdenní rozvrh hodin se může 
změnit z důvodu personálního zajištění výuky. O změně jsou zákonní zástupci a žáci 
informováni zveřejněním změn v systému Bakaláři nejpozději jeden den předem. Zvonění 
upozorňuje na začátek a konec hodiny. Vyučovací hodinu zahajuje a ukončuje vždy učitel. 

4. Malé přestávky v délce 5 nebo 10 minut slouží k hygienickým potřebám žáků a možnosti 
přípravy na další hodinu.  

5. Velké přestávky slouží k hygienickým potřebám žáků, možnosti přípravy na další hodinu, 
k občerstvení a odpočinku žáků. V této době je možné v rámci areálu opustit budovu školy.  

6. Po každé přestávce je žák povinen být po zvonění na svém místě ve třídě a vyčkat 
příchodu učitele. 

7. Pokud má žák výuku v jiné učebně, připraví si své věci na stěhování tak, aby po příchodu 
učitele do hodiny mohl opustit své místo a přejít do jiné učebny. 

8. Při přesunu na výuku do jiné třídy nebo budovy se žák vždy řídí pokynem učitele. 

9. Každý týden je ve třídě zvolena služba, kterou zajišťují dva žáci. Ti odpovídají za úklid 
ve třídě, zalití květin, čistotu tabule i celé třídy.  

10. Po ukončení výuky je zakázáno se zdržovat v prostorách školy. Žák školu opouští ihned 
po vyučování.  

 

Čl. 17 

Interní nařízení odloučených pracovišť 

1. Interním nařízením se upravuje pracovní oblečení, úprava zevnějšku žáků a žákyň, 
provádějících odborný výcvik v odloučených a smluvních pracovištích. 

2. Žáci konají odborný výcvik dle rozvrhu popřípadě dle nařízení vedoucího učitele odborného 
výcviku. 

3. Žáci jsou povinni dodržovat hygienické předpisy a bezpečnost práce během celého 
odborného výcviku. Pokud shledá učitel odborného výcviku nebo instruktor u žáka 
nedostatky z hlediska hygieny nebo bezpečnosti práce před zahájením výuky, má právo 
žáka vyloučit z vyučování odborného výcviku. O této skutečnosti uvědomí učitel odborného 
výcviku nebo instruktor zákonného zástupce žáka. 

4. Žák musí dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť odborného výcviku, důsledně se 
řídit režimem dne a pokyny učitele odborného výcviku a instruktora. Na jednotlivých strojích 
smí žák pracovat až po instruktáži a po seznámení s bezpečnostními předpisy a po 



 

 20 

prokázání znalosti jejich obsluhy. Všechny závady na pracovišti je povinen nahlásit učiteli 
odborného výcviku nebo instruktorovi. 

5. Na odborný výcvik je žák povinen si denně nosit: deník OV, jmenovku s logem školy a 
oděv (vše musí být čisté a vyžehlené) s obuví, výukové pomůcky (sešit, psací potřeby). 

 

Čl. 18 

Požadavky na pracovní oděv a úpravu zevnějšku pro jednotlivé obory 

Učební obor Potravinářská výroba 

Oděv a OOP: 2x bílé pracovní kalhoty, 2x bílá halena, 2x bílá zástěra, 2x utěrka, 1x bílá 
pokrývka hlavy (kšiltovka / šátek), 1x bílé pracovní boty s pevnou špičkou a patou, bílé 
ponožky, spodní prádlo bílé nebo pleťové barvy 
Není dovoleno: prstýnky na rukou, piercing, klipsy v uších, hodinky, řetízky, náramky, 
nalakované a dlouhé nehty, výrazné líčení, dlouhé vlasy nesmí být rozpuštěné 

Učební obor Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba 

Oděv a OOP: 2x bílé kalhoty, 2x bílá halena / rondon, 2x bílá zástěra, 2x utěrka, 1x bílá 
pokrývka hlavy (šátek / kšiltovka / hřib), 1x bílé pracovní boty s pevnou špičkou a patou, bílé 
ponožky, spodní prádlo bílé nebo pleťové barvy 
Není dovoleno: prstýnky na rukou, piercing, klipsy v uších, hodinky, řetízky, náramky, 
nalakované a dlouhé nehty, výrazné líčení, dlouhé vlasy nesmí být rozpuštěné 

Učební obor Pečovatelské služby 

Oděv a OOP: 2x bílé kalhoty, 2x bílá košile, na místo kalhot a košile lze mít bílé šaty nebo 
sukni (jejíž délka musí být pod kolena), 1x bílá mikina či vesta popř. bílý plášť, 1x bílá zástěra, 
1x bílé zdravotní boty s protiskluzovou podrážkou a páskem přes patu, bílé ponožky, spodní 
prádlo bílé nebo pleťové barvy 
Není dovoleno: prstýnky na rukou, piercing, klipsy v uších, hodinky, řetízky, náramky, 
nalakované a dlouhé nehty, výrazné líčení, dlouhé vlasy nesmí být rozpuštěné 

Učební obor Prodavačské práce 

Oděv a OPP: oděv odpovídá typu prodejny a splňuje příslušné normy BOZP pracoviště, 
v kterém je žák zařazen, kalhoty musí být dlouhé, tmavé barvy nebo jednobarevné, v teplých 
měsících mohou být kalhoty min. ¾ délky (do půli lýtek), u sukní je umožněna délka min. ke 
kolenům, zdravotní obuv, u pultového prodeje je nutná pokrývka hlavy – lodička, kšiltovka 
Není dovoleno: prstýnky na rukou, piercing, klipsy v uších, hodinky, řetízky, náramky, 
nalakované a dlouhé nehty, výrazné líčení, dlouhé vlasy nesmí být rozpuštěné 
Žáci jsou povinni oznámit, pokud si na odborný výcvik přinesli zboží shodné se zbožím 
v prodejně (cigarety, potraviny, průmyslové zboží apod.) 

Učební obory Strojírenské práce a Elektrotechnické a strojně montážní práce 
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Oděv a OOP: musí odpovídat pracovišti, na které jsou přiděleni a musí splňovat všechny 
normy dle příslušného BOZP 
Není dovoleno: prstýnky na rukou, piercing, klipsy v uších, hodinky, řetízky, náramky, 
nalakované a dlouhé nehty, výrazné líčení, dlouhé vlasy nesmí být rozpuštěné 

Učební obor Zahradnické práce 

Oděv a OOP: ochranný pracovní oděv, ochranná obuv, přikrývka hlavy, pracovní kabát, 
zahradnické nůžky 
Není dovoleno: nosit otevřenou obuv, krátké kalhoty, plavky, prstýnky, velké náušnice, dlouhé 
řetízky a ozdoby krku, dlouhé nehty 
Všichni žáci mají možnost se po odborném výcviku osprchovat, musí mít však svoje mýdlo 
a ručník. 

Čl. 19 

Závěrečná ustanovení 

1. Školní řád Odborné školy výroby a služeb, Plzeň byl projednán a schválen školskou radou 
dne 23. 8. 2022. 

2. Školní řád Odborné školy výroby a služeb, Plzeň je účinný od 1. 9. 2022. 

3. Tímto dokumentem se ruší Školní řád Odborné školy výroby a služeb Plzeň ze dne 
1. 2. 2020 a Dodatek školního řádu č. 1 ze dne 1. 9. 2020 - Distanční vzdělávání.  

 

 

 

Školská rada: 

Mgr. Věra Veselá  ……………………………………….. 

Hana Maroušková  ……………………………………….. 

Martina Ungrová  ……………………………………….. 

 

Ředitelka školy: 

Mgr. Lucie Vodičková  ……………………………………….. 
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