StředníprůmyslováškolaChrudim
Školnířád
I.
Úvodníustanovení
V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších
předpisů
vydává
ředitelškolytentoškolnířád.
Účelem
tohoto
školníhořáduje:
- stanovit podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemnýchvztahůspedagogickýmipracovníky
- vytvořenípodmínekproplnévyužívánívyučovacídoby
- zajištěníbezpečnostiaochranyzdravížáků
- stanovenípodmínekzacházenís majetkemškolyzestranyžáků
- určenípravidelprohodnocenívýsledkůvzdělávánížáků

II.
Právažákůazákonnýchzástupcůžáků
1.Žácimajíprávo

-

-

na
vzděláváníazískávánípřiměřenýchteoretickýchapraktickýchdovednostív rámcistanovenýchučebních
plánů
být seznámeni se systémem klasifikace v daném předmětu a pravidelně být informováni o průběhu a výsledcích svého
vzdělávání
na zápůjčku učebnic a další literatury ze školní knihovny; v případě zápůjčky je žák povinen včas uhradit poplatek za
učebniceaříditsevýpůjčnímřádemknihovny
svobodněademokratickyvolittřídníaškolnísamosprávu
volit
a
býtvolenidoškolnírady,jsou-lizletilí
obracet se prostřednictvím samosprávy školy na ředitele školy, který je povinen se vyjádřením samosprávných orgánů
zabývat
vyjadřovatsekevšemrozhodnutímtýkajícímsepodstatnýchzáležitostíjejichvzdělávání
využívatporadenskýchslužebškolyv záležitostechjejichvzdělávání,včetněslužebprotidrogovéprevence
na
ochranupřednegativnímijevy(šikanou,rasismem,diskriminací,násilím,drogamiapod.)
uplatnit
nároknanáhraduškodyzazcizenévěci,kterébylyuloženy
na určených místech; ztráta se hlásí neprodleně na ředitelství školy; v případě vymáhání náhrady vzniklé škody musí
zákonnýzástupce/zletilýžákudálostnahlásitnaPČR(školanemáv tomtosmysluohlašovacípovinnost)
na
náhraduškodynazdravípřiškolnímúrazu,kterýsisaminezavinili

2.
Zákonní
zástupcimajíprávo
- nainformaceoprůběhuavýsledcíchvzděláváníjejichdítěte
- volitabýtvolenidoškolnírady
- vyjadřovatsekevšemrozhodnutímopodstatnýchzáležitostechvzděláváníjejichdítěte
- nainformaceaporadenskoupomocškolyneboškolskéhoporadenskéhozařízení
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III.
Povinnostižákůazákonnýchzástupcůžáků

1.
Žáci
jsou
povinni
- pilně se učit a svědomitě a bez odmlouvání plnit všechny úkoly uložené vyučujícími. Domnívá-li se žák, že úkol je
v rozporus tímtoškolnímřádemnebosezákonnýminormami,jeoprávněnobrátitsesestížnostínaředitele
školy
- být
v
učebněnejpozději5minutpředzahájenímvyučování
- nastoupit na odborný výcvik 10 minut před začátkem vyučování (směny) v kompletním ochranném pracovním
oblečení,včetněpracovníchpomůcek
- dodržovatškolnířád,předpisyapokynyškolyk ochranězdravíabezpečnosti,s nimižbyliseznámeni
- dodržovatřádpoledníchpřestávek
- plnit
pokynypedagogickýchpracovníkůškolyvydanév souladus právnímipředpisyaškolnímřádem
- mít
na
vyučovánípotřebnépomůckyaučebnice
- sledovat na webových stránkách školy a vývěsce suplování změny rozvrhu a další důležité aktuální informace
vztahujícísek výuceatytoinformacerespektovat
- řídit se provozním řádem laboratoří, rýsoven, školních dílen, tělocvičen a dalších prostor a dodržovat v nich stanovené
bezpečnostnípředpisy
- šatní skříňky udržovat v čistotě a v pořádku a dbát na jejich uzamčení, jejich poškození hlásit třídnímu učiteli nebo
učiteli
předmětůpraxeaodbornývýcvik
přesně dodržovat vyučovací dobu, neopustit učebnu a školní budovu bez souhlasu vyučujícího, není-li rozvrhem či
jiným
rozhodnutímpedagogůdánojinak
zúčastnitsebesed,přednášek,exkurzíadalšíchakcíškoly,kteréjsounedílnousoučástívýuky
chovat
seslušněapřátelskykevšemžákůmškoly,dodržovatpravidla chováníakulturníhovyjadřování
prokazovat patřičnou úctu všem pedagogickým i ostatním pracovníkům školy a dalším dospělým osobám v budově
školy
a
zdravitjepřisetkání
přicházetdoškolyvhodně,čistěabezvýstřednostíupravenaoblečen,dodržovatpravidlahygieny
jako
přezůvkypoužívatdomácíobuvs podrážkou,kteránapodlahovékrytiněnezanechávátmavéstopy
své místo v učebně udržovat v době vyučování v pořádku a čistotě, zanechat je v pořádku, udržovat pořádek a čistotu
ve
všechprostoráchškolyav jejímbezprostřednímokolí
na akcích organizovaných školou mimo školní budovu se řídit pokyny pedagogických pracovníků a dalších
oprávněnýchosob
ve
školníjídelněsechovattišeaukázněně,dodržovathygienickáaspolečenskápravidlastolování
- dodržovatzásadyspolečenskéhochováníimimoškolutak,abybylazachovánadobrápověstškoly
nalezenévěciodevzdatv kancelářiZŘTV,ZŘPVnebosekretariátuředitele
ve
stykus pracovníkyškolyjimvykata
přioslovenípoužívat„paníučitelko”,“paneučiteli”,“paneškolníku“
apod.
- při
vstupudospěléosobydoučebnypozdravitpovstáním,stejněpozdravitipřiukončeníkaždéhodiny
- dbát
načistotuapořádekveškoleav jejímokolí,opřestávkáchdodržovatkázeňaneničitmajetekškoly
- na začátku školního roku potvrdit třídnímu učiteli osobní údaje. Každou změnu těchto údajů je žák povinen hlásit
nejpozdějido3dnůstudijnímuodděleníškoly.
- nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je nejpozději do 3 kalendářních dnů
(§ 67 zák. 561/2004 Sb.) povinen zákonný zástupce žáka (zletilý žák) oznámit třídnímu učiteli, učiteli odborného
výcviku, vychovateli (pro ubytované v domově mládeže) důvod nepřítomnosti. Třídní učitel nebo učitel odborného
výcviku omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě elektronické omluvenky nebo písemné omluvenky
podepsané zákonným zástupcem (zletilým žákem) a zpřístupněné / předložené bezprostředně (max. do 3 pracovních
dnů)
ponástupužákanakonkrétnípracovištěškoly.
- slušně
sechovatk ostatnímžákům,pedagogickýmpracovníkůmiostatnímdospělýmveškole
- neopustit během vyučování bez souhlasu vyučujícího učebnu a neopouštět budovu školy během vyučování a
přestávek mezi vyučováním. Výjimku tvoří přechod žáků na odloučené pracoviště. Zákaz opustit smluvní pracoviště
platí
rovněžv doběodbornéhovýcviku.
- řídit se pravidly pro uvolňování žáků. Ve výjimečných případech může být žák uvolněn z výuky na základě předem
podané
písemnéžádostirodičů,ato
třídnímučitelemneboučitelemodbornéhovýcvikuna
1
den.
Navícednůmůžeuvolnitžákaředitelškoly(rodinnédůvody,sportovníčinnostapod.).
- zajistit / uhradit opravu nábytku a dalšího inventáře školy (židle, lavice apod.), který žák poškodil v průběhu školního
roku
- po
skončenívyučováníopustitškoludo15minut,pokudsenezúčastňujemimoškolníčinnosti
2.
Škola
(učitel)máprávo
- v odůvodněnýchpřípadechvyžadovatdoloženíabsencevevyučováníz důvodůnemocilékařem
- v odůvodněnýchpřípadechpožadovat,abyomluvenkuplnoletéhožákaparafovalijehorodič/zákonnýzástupce
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žákovi dočasně odebrat osobní věc, je-li to nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebo pokud je používání
dané věci v rozporu se školním řádem; škola je povinna takovýto majetek navrátit v nejbližší možné době (konec
vyučovacíhodiny,vyučovacíhodne)
zveřejnit zpravodajské fotografie, video a audio a kombinované nahrávky, které zachycují žáky a zaměstnance školy,
na
webovýchstránkáchškolyadalších
médiích,atozejménaz důvodůpropagaceškoly

3.
Zletilí
žáci
jsoupovinni
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které
by
mohlymítvlivnaprůběhvzdělávání
- dokládatdůvodysvénepřítomnostivevyučovánív souladuseškolnímřádem
- oznamovatškoleúdaje,kteréjsoupodstatnéproprůběhvzděláváníabezpečnostžáků,azměnytěchtoúdajů
4.
Zákonní
zástupci/rodičenezletilýchžáků
- jsoupovinnizajistit,abyžákřádnědocházeldoškoly
- jsoupovinninavyzvánířediteleškolyseosobnězúčastnitprojednánízávažnýchotázektýkajícíchsevzdělávánížáka
- jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech,kterébymohlymítvlivnaprůběhvzdělávání
- jsoupovinnidokládatdůvodynepřítomnostižákavevyučovánív souladus podmínkamistanovenýmiškolnímřádem
- jsoupovinnioznamovatškoleúdajedůležitéproprůběhvzdělávánínebobezpečnostžákaazměnyv těchtoúdajích
- mají právo na informace o chování a prospěchu svého dítěte při schůzkách rodičů nebo v jiném čase po předchozí
domluvě
- mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitele školy, případně při schůzkách
rodičů
neboprostřednictvímškolskérady

IV.
Chovánížáků
1.
Všem
osobámjev budováchškoly,jejichbezprostřednímokolíanaškolníchakcíchzakázáno
- kouřit(vevšech prostoráchškoly,zák.č.379/2005Sb.)-totoustanovenísevztahujeinaelektronickécigarety
- požívattabákovévýrobkyatakovétovýrobkydoškolypřinášet(zák.č.379/2005Sb.)
- užívat alkoholické nápoje a tyto nápoje do školy přinášet; současně z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků není
dovolenodoškolyvstupovatpodjejichvlivem
- užívat návykové látky (OPL), ve škole s nimi manipulovat; současně z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
není dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem; to neplatí pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem OPL
v rámciléčebnéhoprocesu,stanovenéhozdravotnickýmzařízením
Tato
ustanovenísevztahujítakénaakcepořádanéškolou(exkurze,kurzy,výletyatd.)inaexternípraktickévyučování.
2.
Všem
žákůmjezakázáno
- přinášetdoškolyvěcirozptylujícípozornostžáků,věcizdravotnězávadnéanebezpečné
- bez závažného důvodu přinášet do školy větší částky peněz, cenné předměty a věci nebezpečné pro zdraví a život lidí,
např. jakékoliv zbraně včetně tzv. obranných, střelivo, výbušniny, třaskavé látky včetně zábavné pyrotechniky,
chemikálie,toxickélátky;tytolátkyzneužívat,připravovatčimanipulovatjimi
- hráthazardníhry,hrátopenízeacennévěci
- vyrušovatpřivyučováníazabývatsevčasevýukyčinnostmis vyučovánímnesouvisejícími
- manipulovats oknyažaluziemibezsouhlasuvyučujícího
- během vyučování používat bez předchozího souhlasu učitele vlastní přinesené walkmany, CD a jiné přehrávače, TV a
rozhlasové přijímače, notebooky, mobilní telefony a obdobné elektronické komunikační prostředky. Mobilní telefony
musí být během vyučování vypnuté, nelze je využívat jako kalkulátory. V celém prostoru školy a při všech akcích
školou pořádaných je dále zakázáno pořizovat jakékoliv fotografické, audio, video a kombinované záznamy či
nahrávky bez předchozího svolení učitele či vedení školy (platí včetně doby přestávek); porušení je následně
posuzováno jako velmi závažný přestupek proti školnímu řádu; za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu je
považována také jakákoliv forma zveřejnění takovéto nahrávky nebo jakékoliv nahrávky, která zachycuje zúčastněné
osoby v situacích ponižování, zesměšňování či jiné formě útlaku či útoku vůči zúčastněným osobám (§ 84 a 85 zák. č.
89/2012Sb.azák.č.101/2000Sb.).
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bez předchozího souhlasu vyučujícího přinášet veškerá vlastní přenosná média pro ukládání dat a používat je na
školní
výpočetnítechnice
napovídat při zkoušení, při písemných pracích opisovat či používat jakékoliv nedovolené pomůcky s cílem změnit
hodnocení(svéčispolužáků)tak,žebybylov rozporus dosaženýmiznalostmi
manipulovat bez dovolení s elektrickým či plynovým zařízením a ústředním topením, hydranty a ručními hasicími
přístroji
připojovat k elektrické síti školy (do el. zásuvek) jakákoliv zařízení (např. nabíječky mobilních telefonů, notebooků)
bez
svoleníučiteleabezplatnérevizetohotozařízení
manipulovats výpočetnítechnikoujinak,nežjeobvykléproběžnéhouživatele
využívatICTtechnikuk jinýmčinnostemnežpřímosouvisejícímis výukou

V.
Pravidlapro
uvolňovánížákůaomlouváníabsence
1.
Žáky
uvolňuje
- na
jednuvyučovacíhodinuučitel,který
v tétohodiněvyučuje,podohoděs třídnímučitelem
- na
více
hodinnebocelýjedendentřídníučitel
- navícednůředitelškolypodohoděs třídnímučitelemaostatnímivyučujícími
- předčasné odchody z posledních vyučovacích hodin z důvodů odjezdu spojů povoluje ředitel školy po dohodě
s třídnímučitelem
Pro omlouvání absence písemnou formou musí žák / zákonný zástupce přednostně užívat elektronické omluvenky v
prostředí Edupage, ve výjímečných a odůvodněných případech lze použít i jednotný omluvný list (poskytne třídní učitel).
Omlouvat lze také v případě nutnosti telefonicky na čísle 720 560 130 (studijní oddělení), e-mailem na adrese třídního učitele
(
prijmeni.jmeno@sps-chrudim.cz) nebo na adrese školy: studijni@sps-chrudim.cz. Žáci, kteří mají v daném týdnu odborný
výcvik,
se
mohouomlouvattelefonickynačísle469 622 139.
Při absenci delší než tři dny je žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů (§ 67
zák. č. 561/2004 Sb.) vyrozumět třídního učitele o důvodech absence a o její předpokládané délce. Každá neúčast ve škole
musí být omluvena. Žák předkládá písemné omluvenky vždy u svého třídního učitele / učitele OVY nejpozději do tří dnů po
návratu
do
školy.
Absenci nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, zletilí žáci omlouvají absenci sami (čl. III, odst. 2, 3 tohoto
Školního
řádu).
Při předem známé absenci je nutno sdělit škole důvod a předpokládanou dobu trvání s dostatečným předstihem
prostřednictvím
předepsanéžádosti;užákůubytovanýchnadomověmládežejenutnovyrozuměttéžvychovatele.
Vznikne-li předem důvod pro absenci žáka bydlícího na domově mládeže, požádá žák svého vychovatele, aby ho omluvil
ve
škole.
Svůj odchod ze školy v průběhu vyučování je žák povinen ohlásit vyučujícímu, před jehož hodinou opouští školu; koná-li
žák
praxi
nebo
odbornývýcvik,ohlásísvůjodchodučitelipraxečiodbornéhovýcviku.
Nedodrží-ližáktytozásady,jejehoabsencepovažovánazaneomluvenou.
Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím
lékařem, a to pouze jako součást omluvenky. Jedná se o případy, kdy absence překročí tři dny školního vyučování. V případě
časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky může škola požadovat doložení omluvenky potvrzením
lékaře i v případě nepřítomnosti kratší než tři dny. Lékař není oprávněn vydat potvrzení o nemoci na dobu nepřítomnosti žáka
ve škole, která předchází návštěvě žáka u lékaře. Pokud má škola podezření, že uváděný důvod absence není reálný, nemusí
omluvu
přijmout.
V případě
velkéneomluvenéabsencežákazasíláškolaoznámeníOddělenísociálně-právníochranyobecního
úřadu.
Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho účast není omluvena, vyzve ředitel školy
písemně žáka (zákonného zástupce), aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Není-li do 10 dnů od doručení výzvy
neúčast omluvena nebo nenastoupí-li žák do výuky, posuzuje se, že žák vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty;
k témuž
dni
přestávábýtžákemškoly(§68zák.č.561/2004Sb.).
Rodiče
(zákonnízástupci)majímožnoston-linesledováníúčastižákavevýuceprostřednictvímelektronické
třídní
knihy.

VI.
Hodnocenívýsledkůvzdělávánížáků
1.
Prospěch
žákav jednotlivýchvyučovacíchpředmětechteoretickéhovyučováníjeklasifikovántěmitostupni:
- Stupeň 1 – výborný - dostane žák, který bezpečně ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, projevuje
samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje
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-

-

-

se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez
závad.
Stupeň 2 – chvalitebný – dostane žák, který ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, myslí samostatně
a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně. Umí celkem bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat, při
práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho
písemné,grafickéaprakticképrácemajípostránceobsahuavnějšíhoprojevudrobnézávady.
Stupeň 3 – dobrý – dostane žák, který má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje
nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho písemné, grafické a praktické
práce
majípostránceobsahuavnějšího
projevuzávady,kterésenetýkajípodstaty.
Stupeň 4 – dostatečný – dostane žák, který má ve znalostech probraného učiva mezery, není samostatný a při řešení
úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho
písemné,grafickéaprakticképrácemajípostránceobsahuavnějšíhoprojevuvětšízávady.
Stupeň 5 – nedostatečný – dostane žák, který má ve znalostech probraného učiva takové mezery, že na otázky učitele
neodpovídá správně a úlohy 
neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají značné
nedostatky.
Nehodnocen – v případě, že žák nesplnil podmínky pro klasifikaci např. z důvodu velkého počtu zameškaných hodin
apod.

2.
Prospěch
žákav jednotlivýchvyučovacíchpředmětechpraktickéhovyučováníjeklasifikovántěmitostupni:
- Stupeň 1 – výborný - Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické
činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby
práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje
vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje
stroje,
nástroje,nářadíaměřidla.Aktivněpřekonávávyskytujícísepřekážky.
-

Stupeň 2 – chvalitebný - Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické
činnosti vykonává samostatně,
v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby.
Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku.
Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Stroje, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje
s
drobnýminedostatky.Překážkyvprácipřekonávásobčasnoupomocíučitele.

-

Stupeň 3 – dobrý - Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce
mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty
učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě strojů, přístrojů, nářadí a měřidel musí
být
částečněpodněcován.Překážkyvprácipřekonávájensčastoupomocíučitele.

-

Stupeň 4 – dostatečný - Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických
činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje
soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné
pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě strojů, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí
učitele.

-

Stupeň 5 – nedostatečný - Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na
ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě strojů, přístrojů
a
nářadí,nástrojůaměřidelsedopouštízávažnýchnedostatků.
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3.
Prospěch
žákavpředmětutělesnávýchovajeklasifikovántěmitostupni:
-

Stupeň 1 – výborný - Žák je ve sportovních činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své
osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních sportech. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a projevuje k ní aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí tělesnou zdatnost. Plní si své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího TEV, chápe smysl všech částí
vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup ...), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec
(zásady fair play), snaží se o zlepšení svých vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady
bezpečnosti.

-

Stupeň 2 – chvalitebný - Žák je ve sportovních činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě
využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním sportovním projevu.
Většinou si plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá
rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech. Cvičební úbor včetně vhodné obuvi nenosí jen vyjímečně. Jeho
projev má jen menší nedostatky z hlediska požadavků ŠVP. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a
návykyvnovýchtělesnýchcvičeních.Máaktivnízájemotělesnouzdatnost.

-

Stupeň 3 – dobrý - Žák je ve sportovních činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá
dostatečně své schopnosti a dovednosti v individuálním a kolektivním sportovním projevu. Nerozumí příliš smyslu
rozcvičení ani smyslu ostatních činností při hodině TEV. Jeho sportovní projev je nepřesný, dopouští se v něm chyb.
Potřebuje často pomoc učitele TEV. Nemá dostatečně aktivní zájem o tělesnou kulturu. Občas nenosí sportovní úbor
nebo
vhodnouobuv.Nerozvíjívpožadovanémířesvojitělesnouzdatnost.

-

Stupeň 4 – dostatečný - Žák je ve sportovních činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho sportovních
schopností a dovedností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Cvičení řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti
aplikuje jen se značnou pomocí učitele TEV. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti v hodinách TEV,
nerozvíjí dostatečně svoji tělesnou zdatnost. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Cvičí s velkou
nechutí k veškerým pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz vyučujícího TEV. Neuznává ani nutnost
respektovánípravidelsportovníhoaslušnéhojednání.

-

Stupeň 5 – nedostatečný - Žák je ve sportovních činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností a dovedností
je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o cvičení a nevyvíjí úsilí rozvíjet tělesnou zdatnost. Velmi často nenosí sportovní úbor a vhodnou
obuv.
Sportovnímčinnostemseaktivněvyhýbá.

4.
Klasifikacežákav případěvelkéabsenceveškolnímvyučování
Překročí-li žák počtem zameškaných hodin (omluvených i neomluvených) v určitém předmětu 20% z odučených hodin
tohoto předmětu v daném pololetí do termínu klasifikační porady, pedagogická rada na základě návrhu příslušného vyučujícího
rozhodne, zda žák bude z daného předmětu neklasifikován. V tomto případě musí vykonat dodatečnou zkoušku z tohoto
předmětu. Při této zkoušce musí žák prokázat, že si probíranou látku doplnil a že ji zvládl. Nemohl-li být žák za klasifikační
období řádně klasifikován, koná dodatečnou zkoušku v termínu, stanoveném ředitelem školy. Výslednou známkou je známka z
této
zkoušky.
Je-li žák na konci školního roku hodnocen z nějakého předmětu stupněm nedostatečný, koná opravnou komisionální
zkoušku. Termín zkoušky a složení komise stanoví ředitel školy. S termínem konání opravné zkoušky je žák seznámen
prostřednictvím TU a webových stránek školy s dostatečným předstihem. Nedostaví-li se žák k opravné či dodatečné zkoušce
bez
omluvy,
je
hodnocenstupněmnedostatečný
.
5.
Celkové
hodnocenížákasenavysvědčenívyjadřujestupni
- prospěl(a)svyznamenáním
- prospěl(a)
- neprospěl(a)
- žákmůžebýtz předmětu„nehodnocen“
- žákprospěl,není-liklasifikacev některémpovinnémpředmětuvyjádřenastupněm5–nedostatečný
- žákneprospěl,je-liklasifikacev některémpovinnémpředmětuvyjádřenastupněm5–nedostatečný
- žák může být na základě lékařského doporučení „uvolněn“ z předmětu tělesná výchova; toto doporučení musí být
vystavenosportovnímlékařemnapřesněvymezenoudobu
6.
Komisionálnízkouška
Komisionálnízkouškukonážákv těchtopřípadech
- koná-liopravnézkoušky
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-

požádá-li žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o
správnostipředchozíhohodnocení
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy, nebo jím pověřený učitel,
zkoušejícím je učitel vyučující žáka danému 
předmětu a přísedícím učitel, který má odbornou kvalifikaci. Opravnou
zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Není-li nepřítomnost žáka u komisionální zkoušky omluvena
nejpozději
dotřípracovníchdnů,ježákhodnocenstupněmn
 edostatečný.
7.
Dodatečná
klasifikacedodatečnouzkouškou
Dodatečně
ježákklasifikovánv případě,že:
- pedagogická rada rozhodla o konání dodatečné zkoušky na základě návrhu vyučujícího předmětu, ve kterém žák
zameškalvícenež20%hodin
- nemohlbýtklasifikovánv řádnémtermínu
Zkoušejícímjeučitelvyučujícížákadanémupředmětu.
Není-linepřítomnostžákaudodatečnézkouškyomluvena
nejpozději
dotřípracovníchdnů,ježákhodnocenstupněmn
 edostatečný.
8.
Žákovská
knížka
Každý žák má ve školním informačním systému vedenu elektronickou žákovskou knížku. Je povinností rodičů /
zákonných
zástupcůopatřitjipravidelněelektronickýcmpodpisem.Přístupovéúdajeoznámíškolarodičům.
Papírovou žákovskou knížku obdrží žák pouze na základě žádosti. Její ztrátu nebo poškození hlásí okamžitě třídnímu
učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Bude mu vystaven duplikát za úhradu 22,- Kč. Žák je povinen žákovskou knížku
u sebe neustále mít, aby každý učitel, a to i učitel odborného výcviku mohl do ní kdykoliv provést záznam. 
Žák předkládá
pravidelně
1xzatýdenžákovskouknížkurodičůmkpodpisu.
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.
Vzdělávání
žákůs individuálnímvzdělávacímprogramem(IVP)
- vzdělávánís IVPpovolujeředitelškolynažádostžáka
- škola stanoví rozpis konzultací a zkoušek, který je pro žáka závazný; rozpis konzultací a zkoušek je všem žákům
zaslán
elektronickoupoštounazačátku
školníhoroku/pololetíprostřednictvímtřídníhoučitele
- změnatermínukonzultace/zkouškyjemožnápouzepopředchozívzájemnédohoděžákas příslušnýmvyučujícím
- svojinepřítomnostnakonzultaci/zkoušcemusížákomluvitnejpozdějidotřípracovníchdnů
- není-li nepřítomnost žáka u zkoušky omluvena nejpozději do tří pracovních dnů, je žák z této zkoušky hodnocen
stupněmnedostatečný.

VII.
Výchovnáopatření
Výchovná
opatřenířeší§51zák.č.561/2004Sb.
a§69zák.č.561/2004Sb.
Výchovnými
opatřenímijsoupochvalyakázeňskáopatření.
1.
Pochvaly
- pochvala třídního učitele – TU může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětů ostatních vyučujících
po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou
práci
- pochvalaučiteleodbornéhovýcviku–jakoupochvalyTU
- pochvala ředitele školy – ředitel školy může na základě podnětů udělit žákovi pochvalu za mimořádný projev
lidskosti,občanskéneboškolníiniciativy,záslužnýnebostatečnýčinnebozadlouhodobouúspěšnoupráci
2.
Kázeňská
opatření
Při
porušení
povinnostistanovenéškolnímřádemlzepodlezávažnostitohotoporušeníudělitžákovikázeňská
opatření:
- napomenutí třídního učitele (za drobné přestupky proti školnímu řádu, zapomínání, neplnění úkolů, neomluvenou
absencido4hod.)
- důtka třídního učitele (za závažnější či opakované přestupky proti školnímu řádu, podvody, neomluvenou absenci 5 –
14
hod.)
- napomenutí učitele OV (za drobné přestupky proti školnímu řádu, zapomínání, neplnění úkolů, neomluvenou absenci
do
4
hod.)
- důtka učitele OV (za závažnější či opakované přestupky proti školnímu řádu, podvody, neomluvenou absenci 5 – 14
hod.)
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důtka ředitele školy (za závažné přestupky proti školnímu řádu, porušování norem slušnosti, neomluvenou absenci 15
–
35
hod.)
- podmíněné vyloučení ze školy - v rozhodnutí o podmíněném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta nejdéle na
dobu 1 roku (za velmi závažné přestupky proti školnímu řádu, velmi závažná porušení norem slušnosti, útoky vůči
ostatnímžákůmčipracovníkůmškoly,neomluvenouabsencinad35hod.)
- vyloučení ze školy - jestliže se podmíněně vyloučený žák ve zkušební lhůtě dopustí dalšího závažného provinění, je
vyloučen ze školy; k vyloučení musí škola podle §31 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. přistoupit v odůvodněných
případechzvláštěhrubéhoporušenízákonnýchnorem(např.spácháníúmyslnéhotrestnéhočinuapod.)
Hrubé slovní, kybernetické a fyzické útoky žáka vůči žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za velmi
závažný
přestupek.
Opatření
aplikovanáv případechporušenízákazukouření,požíváníalkoholučiomamnýchlátekv prostorách
školy:
- v případě,žeseškolaotakovémjednánídozví,budepostupovatv souladusezák.č.359/1999Sb.
- distribuce OPL je trestným činem podle § 283 trestního zákoníku; v případě zjištění výskytu OPL v prostorách školy
je
škola
povinnatotooznámitPČR
- v případě, že se škola o porušení zákazu kouření, požívání alkoholu či OPL v prostorách školy dozví, bude žákovi
udělenokázeňskéopatření;stupeňkázeňskéhoopatřeníjeposuzovánpodlezávažnostiprohřešku
3.
Klasifikacechovánížáka

V denní
forměvzdělávánísechovánížákahodnotístupni
- 1–velmidobré
- 2–uspokojivé
- 3–neuspokojivé
Stupeň 1 – velmi dobré – Dostane žák, který dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný
vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k utváření podmínek pro vyučování. Mírně závažných přestupků se dopouští
ojediněle.
Stupeň 2 – uspokojivé – Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Dopouští se
závažnějších přestupků nebo se opakovaně dopouští mírně závažných přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení
a
snaží
se
své
chybynapravit.
Stupeň 3 – neuspokojivé – Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes
důtku
ředitele
školydopouštídalšíchpřestupků,narušuječinnostkolektivunebosedopouštípokleskův mravním
chování.

VIII.
Podmínkyprozacházenís majetkemškoly

-

žáci školy přicházejí při teoretickém a praktickém vyučování i při výchově mimo vyučování do styku s učebními
pomůckami,školnímzařízenímajiným
majetkem,kterýjevevlastnictvíPardubickéhokraje
škola jako správce tohoto majetku musí dbát, aby žáky nebyl poškozován, zcizován a bylo o něj pečováno s péčí
řádného
hospodáře
žáci jsou povinni šetrně zacházet se svými věcmi i věcmi svých spolužáků, se zapůjčenými učebními pomůckami a
chránit
jepředpoškozenímazcizením
žáci
jsoupovinnišetřitelektrickouenergií,vodou,jinýmienergiemiasurovinami
pokud žáci způsobí úmyslně nebo z nedbalosti škodu na školním zařízení, bude po žákovi odpovědném za
způsobenou škodu, případně po jeho zákonném zástupci požadováno urychlené uvedení věci do řádného stavu,
popřípaděúhradaskutečnéškodyv peněžnímplnění

IX.
Bezpečnostaochranazdravíveškole
1.
Povinnosti
školy
- škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejícími činnostmi je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám
žáků
a
vytvářetpodmínkyprojejichzdravývývoj;žákmáprávonaprácivezdravémživotnímprostředí
- škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejícími činnostmi a poskytuje žákům
nezbytné informace a vybavení osobními ochrannými pomůckami k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Poskytováníochrannýchpomůcekjeřešenosměrnicíředitele.
- škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech souvisejících, vyhotovit a zaslat
záznam
oúrazustanovenýmorgánůmainstitucím
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-

-

škola má právo provést testování na přítomnost OPL v organismu žáka v případě, že existuje důvodné podezření na
užití OPL, a také v případě, že žák vykonává činnosti, při kterých by mohl ohrozit zdraví svoje či dalších osob, nebo
poškodit majetek (§16 zák. č. 379/2005); pokud se žák v takovémto případě zkoušce podrobit odmítne, hledí se na něj
jako
by
podvlivemOPLbyl
škola má právo provést testování na přítomnost OPL v zákonných případech (§16 zák. č. 379/2005) bez ohledu na to,
zda
žák/zákonnýzástupcepodepsalčinepodepsal„Souhlass testovánímnapřítomnostOPL“

2.
Žáci
jsou
povinni
- dodržovat hlavní zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při výuce a mimoškolní činnosti, s kterými byli
prokazatelněseznámeni
- příslušnýmvyučujícímbezodkladněhlásitkaždýúraz(izdánlivěbezvýznamný),kterýutrpěliběhemvýuky
- zúčastňovatsepravidelnýchškoleníBOZPaPOdledanéprofese
- zejména při praktických činnostech dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, řídit se provozními řády
odbornýchučeben,dílen,laboratoří,provozovenatělocvičen
- přiteoretickémipraktickémvyučovánípoužívatpředepsanéosobníochrannéprostředkyapomůcky
- dodržovat z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví zákaz nošení pokrývek hlavy ve všech prostorách školy s výjimkou
činností,přikterýchjepoužitípokrývkyhlavyvýslovněnařízeno
- neohrožovatzdravíabezpečnostvlastníiostatníchspolužákůadodržovatprotipožárníopatření
V otázkách
prevencenegativníchjevůseškolařídíaktuálnímmetodickýmpokynemMŠMT
.

X.
Povinnostižákovskéslužby

-

službu
stanovítřídníučitelzpravidlanadobujednohotýdne,službajeuvedenav třídníknize
služba zodpovídá před začátkem každé hodiny za pořádek ve třídě, kvalitní smazání tabule, pravidelně zajišťuje křídu
a
další
pomůckyaúkolydlepokynůvyučujících
po skončení vyučování v dané učebně (poslední hodina dle rozvrhu, či přesunu na jinou učebnu), opouští služba třídu
jako poslední a osobně kontroluje a zodpovídá za uzavření všech oken, zvednutí židlí, smazání tabule, pořádek okolo
koše
a
v lavicích
nepřítomnostvyučujícíhohlásíslužbanejpozději10minutpozahájeníhodinyZŘTV
není-li přítomen žádný z žáků určených pro uvedený den třídním učitelem jako služba (např. nemoc, výuka v dělené
skupině),přesouvajísepovinnostislužbynajednohoz přítomnýchžáků,kteřímělislužbuv předcházejícím
období

XI.
Závěrečnáustanovení

-

třídní
učitelnejméně1xzapololetíseznámížákysvétřídysezněnímškolníhořádu
znění
školníhořáduschvaluješkolskárada
budovaškolyježákůmpřístupnáod7:00do16:00hodin
tento
školnířádnabýváúčinnosti1.září2015

Dodatkykeškolnímuřádu
1.
Žáci
jsou
povinni
- potřebnápotvrzeníapod.siobstarávatnastudijnímodděleníškolyv úředníchhodinách,
- při
přemisťovánímeziučebnamichoditvpravo
- při
vstupudoiodchoduzbudovydůsledněpoužívatelektronickýchčipů
- při
předčasnémpříchodudoškolysezdržovatpouzev určenémprostoruv čítárněškolynebov prostoru
před
jídelnou
-1
- při příjezdu do školy na motocyklu projíždět po všech komunikacích maximální rychlostí 15 km.h, věnovat
zvýšenoupozornostchodcůmadbátna
vlastníbezpečnost,motocyklyparkovatjenvevyhrazenémprostoru
- dodržovatřádpoledníchpřestávek
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-

využívat služeb v bufetu pouze o přestávkách, v bufetu se chovat slušně, neodnášet nápoje v kelímcích z prostoru
bufetu

2.
Žákům
nenídovoleno
- vstupovat do sborovny, odborných učeben, kabinetů a dalších služebních místností bez vyzvání nebo předchozího
souhlasuvyučujícíchčijinýchpracovníkůškoly
- polehávatčiposedávatnachodbáchškolyanaschodištích
- vstupovatdo5.patrabudovykmenovýchučeben
- používatškolnívýtahyv oboubudovách
- přenášetžidle,laviceadalšíinventářz jednéučebnydodruhé
- vjíždět automobily do areálu školy (pro parkování využívat dolní parkoviště školy; vozidlo v tomto případě musí být
viditelněopatřeno„Povolenímk parkování“)
3.
Režim
odbornéhovýcviku/praktickéhovyučování
- žácipřicházejídoobjektudílenminimálně15minutpředzahájenímvýuky
- do
objektudílenČáslavskážácivcházejípřesšatnyapřezutí
- ihned po příchodu se převléknou do pracovního oděvu a osobní věci uloží do skříňky. Skříňku před odchodem ze
šatny
uzamknou.Došatnovýchskříněk
jezakázánoukládatcennévěci,zajejicheventuálníztrátuškolaneručí
- předzačátkemvyučováníav průběhupřestáveknesmějížácimanipulovatsestrojiajinýmzařízením
- pokud není do začátku vyučování přítomen učitel odborného výcviku, vedoucí učební skupiny ohlásí tuto
nepřítomnostvedoucímuučiteliodbornéhovýcvikuneboZŘPV
- učební den začíná nástupem, vyučující provede kontrolu přítomnosti a ustrojení, zejména s ohledem na bezpečnost
práce
- při zadávání práce musí žák znát název vyráběného dílce, materiál, časovou normu a musí rozumět technologickému
postupu.Nerozumí-liněčemu,jepovinenpožádatučiteleodbornéhovýcvikuovysvětlení.
- během vyučování žák vykonává jen ty práce, které byly stanoveny učitelem OVY / PRA. Žák nesmí svévolně opustit
pracoviště.
- během učebního dne dodržují žáci bezpečnostní předpisy stanovené pro příslušná pracoviště a dodržují obecné
předpisyOBP
- žákpečujeodpovědněopřidělenýstrojanástroj,věcivypůjčenéz výdejnyvracívčasčistéanepoškozené
- vpřípaděpoškozeníaopotřebenínástrojenebonářadípožádáučiteleOVY/PRAovypsání„Protokoluopoškození“
- učiteliOVY/PRAihnedhlásíztrátunástrojenebonářadíav případěprokázanénedbalostijepovinenškoduuhradit
- na dokončené práci je žák povinen překontrolovat přesnost a úplnost, hotový výrobek je povinen uložit na určené
místo
- napokynučiteleOVY/PRAžáciodcházejídošatenaumyváren
- pracovníoděvaobuvuložířádnědoskříňkyauzamknou.Dbajínapořádekv prostorušatenaumyváren.

4. Docházka žáků maturitních ročníků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání (po
ukončení
výuky)
- výuka v maturitních třídách je ukončena k datu, které stanoví pro aktuální školní rok ředitel školy v souladu
s nařízenímMŠMTproaktuálníškolní
rok
- škola organizuje v období konání maturitních zkoušek pro žáky maturitních tříd konzultační hodiny; jejich rozpis je
uveden
v harmonogramumaturitníchzkoušeknaaktuálníškolnírokav rozvrhuhodin
- účastžákův těchtokonzultačníchhodináchnenípovinná
V Chrudimi,
1.
září2017
Ing.FrantišekMihulka
ředitelškoly
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