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ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

Pracoviště SOU technického Chotěboř 

I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Žáci a studenti jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním ne-
bo vnitřním řádem. 

2. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: 

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

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 

c) oznamovat škole údaje podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28 odst. 2 a 3, další údaje, kte-
ré jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích. 

3. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 
žáka, 

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

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole údaje podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28 odst. 2 a 3, další údaje, kte-
ré jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

II. Všeobecná práva žáků 

1. Žáci a studenti mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, pokud jsou zletilí, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech tý-
kajících se vzdělávání podle školského zákona. 

Pozn. 

1) Práva, uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d), mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých 
žáků. 
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2) Na informace podle odst. 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů také jejich rodiče, po-
případě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. 

III. Základní podmínky docházky žáků 

1. Základním právem a povinností žáka je jeho účast na výuce, výchovných a vzdělávacích programech 
organizovaných školou a dílnou SOU, u ubytovaných DM. 

2. Nepřítomnost ve vyučování se omlouvá pouze ze závažných důvodů. O omluvení nepřítomnosti rozho-
duje třídní učitel, učitel odborného výcviku, případně vedoucí učitel, vedoucí OP, zástupce ředitele. Dů-
vod nepřítomnosti musí být uveden v omluvném listu žáka, dále pak v třídní knize, deníku učitele od-
borného výcviku. 

3. Žák je povinen doložit průkazně a věrohodně přesný důvod své nepřítomnosti ihned po jejím ukončení. 
Ze zdůvodnění nepřítomnosti musí být zřejmá závislost důvodů absence na vůli žáka. Nepřítomnost ne-
zletilého žáka omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák 
omlouvá svojí nepřítomnost sám. K tomuto účelu slouží omluvný list žáka.  

4. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku má právo vyžadovat od žáka, pokud to považuje za nebyt-
né, doložení nepřítomnosti žáka z důvodů nemoci ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky vy-
stavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem, pokud nepřítomnost žáka ve škole 
přesáhne tři dny školního vyučování. 

5. V některých případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka) může škola požadovat jakou 
součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uve-
dené v čl. 4. 

6. Nemůže-li se žák z nepředvídaných důvodů zúčastnit výuky, je povinen nejpozději do 3 dnů oznámit 
důvod své nepřítomnosti, a to písemně nebo telefonicky prostřednictvím svého zákonného zástupce. 
Zletilý žák omlouvá nepřítomnost sám s vědomím osob, které mají vůči žákovi nebo studentovi vyživo-
vací povinnost. 

7. Žádá-li žák uvolnění z výuky z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli nebo učiteli odbor-
ného výcviku písemnou žádost, potvrzenou zákonným zástupcem. O uvolnění na 1 den rozhoduje pří-
slušný třídní učitel, nebo učitel odborného výcviku, o uvolnění na delší dobu rozhoduje ředitel SOU. 

8. Žádá-li žák o uvolnění během vyučovacího dne, předloží žádost učiteli dané vyučovací hodiny nebo 
učiteli odborného výcviku. Odchod žáka je zaznamenán v třídní knize nebo deníku OV. Žák následně 
předloží omluvenku, která splňuje požadavky uvedené v čl. 3, 4, 5. 

9. Osobním dokladem žáka je žákovská knížka. Přílohou žákovské knížky je omluvný list žáka. Tyto slouží 
jako prostředek vzájemné informovanosti mezi školou a rodiči. Žák je povinen předkládat tyto doklady 
rodičům, kteří potvrdí kontrolu svým podpisem. Tato povinnost se vztahuje i na zletilého žáka (viz zá-
kon č. 561/2004 Sb. § 21 odst. 3). 

IV. Základní pravidla chování žáků 

Žák je povinen po celou dobu studia na SOU: 

1. Osvojovat si vědomosti a dovednosti, předepsané učebními dokumenty, svědomitě se připravovat na 
výuku, plnit veškeré požadavky vyučujících v souladu s platnými osnovami a předpisy, plnit všechny 
povinnosti, které vyžaduje organizace vyučovacího procesu. 

2. Chránit své zdraví a zdraví ostatních spolužáků. Každý úraz či zdravotní problémy své osoby i svých 
spolužáků oznámit pedagogickému dozoru, učiteli odborného výcviku, třídnímu učiteli. 

3. Upozornit na závady ve svém okolí, které by mohly vést k jakémukoliv ohrožení bezpečnosti vyučují-
cích i žáků. 

4. Dbát na čistotu a pořádek pracovního místa a společných prostor školy. Do školy dochází čistě a vhodně 
oblečen a upraven, v odpovídajícím psychickém a fyzickém stavu. 
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5. Šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením, udržovat v pořádku svěřené pomůcky, učebnice, škol-
ní potřeby, stroje, nástroje a nářadí. Závady hlásí příslušnému výchovnému pracovníku. 

6. Pokud žák úmyslně poškodí zařízení školy, inventář nebo svěřenou pomůcku, nářadí, učebnici apod., 
vyzve vedení školy zákonného zástupce k jednání o řešení vzniklé škody. Výsledkem jednání, pokud je 
prokázán úmysl, musí být uvedení věci do původního stavu. V případě zletilého žáka je jednáno se sa-
motným žákem. 

7. Pokud žák ztratí zapůjčenou učebnici nebo pomůcku, platí stejný postup jako v čl. 6. 

8. Pokud žák ztratí žákovskou knížku nebo omluvný list, ohlásí tuto skutečnost neprodleně třídnímu učite-
li. 

9. Chovat se slušně a ohleduplně ke všem pracovníkům SOU, k návštěvám školy i ke svým spolužákům. 
Základním pravidlem slušnosti je pozdrav a respektování práva na ochranu osobnosti pracovníků i žáků 
ve svém okolí. 

10. Dodržovat vyučovací dobu, stanovenou rozvrhem hodin. Dodržovat přestávky na jídlo a oddech a pří-
pravu na další vyučovací hodinu. Po začátku hodiny být připraven na svém místě a mít připraveny 
všechny potřebné pomůcky.  

11. Nevzdalovat se bez dovolení z budovy školy a dílny, pokud to není v souladu s rozvrhem výuky. Od-
chod žáků z budovy školy nebo dílny mimo hlavní polední přestávku povoluje pedagogický dozor a uči-
tel odborného výcviku. 

12. Pokud žák odchází z budovy nebo přichází mimo přestávek (nemoc, odchod k lékaři a od lékaře), požá-
dá o otevření šaten službu ve třídě. 

13. Žák je povinen přezouvat se v šatně do domácí obuvi s podrážkou, která nepoškozuje a nešpiní podlahy 
v prostorách školy. Sportovní obuv se z hygienických důvodů nedoporučuje. 

14. Vykonávat službu ve třídě nebo v dílnách SOU podle pokynů třídního učitele a učitele odborného vý-
cviku. Povinnosti služby jsou uvedeny v příloze tohoto školního řádu. 

15. Žák je povinen používat oděv, který je vhodný k povaze výuky (sportovní oděv a obuv, pracovní oděv a 
obuv) apod. 

16. Žákům je zakázáno používat v době vyučovacích hodin mobilní telefony (teorie – 45 minut; odborný 
výcvik – 60 min). 

V. Další práva žáků a zákonných zástupců 

1. Žák i jeho zákonný zástupce mají právo být včas a přesně informováni o všech změnách, vybočujících 
z běžné organizace výuky dané rozvrhem hodin. Zásadní změny jsou oznamovány prostřednictvím žá-
kovské knížky. 

2. Žák i jeho zákonný zástupce mohou požádat kdykoliv výchovného pracovníka o konzultaci nebo rozho-
vor. Má-li rozhovor důvěrný charakter, informace z tohoto pohovoru se neposkytují. Datum a rozsah 
konzultace se stanoví podle dohody. 

3. Žák i jeho zákonný zástupce mají právo upozornit na nedostatky ve školní práci, podávat stížnosti vede-
ní SOU a dožadovat se nápravy kritizovaných skutečností, pokud je prokázána jejich oprávněnost. Stíž-
nost musí být podána průkazným způsobem, musí být konkrétní a adresná. 

4. Ke komunikaci mezi školou a rodinou žáka slouží zejména třídní schůzky, organizované školou. 
V odůvodněných případech jsou zákonní zástupci žáka zváni k řešení vzniklých výchovných a prospě-
chových problémů k jednání do školy. 

VI. Žákům je zakázáno 

1. Kouření ve vnitřních a vnějších prostorách školy a školského zařízení (nádvoří školy, rampa dílen, skla-
diště, hřiště), dále pak při činnostech organizovaných školou (exkurze, výlety, školní kulturní a sportov-
ní akce). 
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2. Požívat před výukou a během výuky alkoholické nápoje, halucinogenní látky (drogy) a jiné škodlivé 
látky, které by mohly ovlivnit zdraví a psychický stav žáka. Pokud vznikne důvodné podezření, že žák 
je před zahájením výuky nebo během jejího trvání ve škole či dílně pod vlivem těchto látek a že je ne-
způsobilý absolvovat předepsanou výuku v dílně či ve škole, problém je řešen podle zvláštních meto-
dických pokynů ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka a lékařem. 

3. Přinášet do školy, dílen SOU a na činnosti organizované školou látky uvedené v odst. 2, dále pak látky 
ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních žáků jako výbušniny, jedy, zbraně, ostré předměty, dále pak vě-
ci nepřiměřeně cenné (elektronické přístroje, šperky, přehrávače, počítače) a větší částky peněz. 

4. V době přestávek hrát hazardní hry a omezovat pohyb ostatních spolužáků. Velmi přísně je zakázán 
fyzický kontakt mezi žáky, vyhrožování, vyžadování služeb, psychický nátlak apod. Žáci jsou povinni 
takové jednání oznámit škole přímo nebo prostřednictvím zákonných zástupců. 

Tento školní řád platí pro všechny žáky denního studia bez výjimek a bez ohledu na věk žáka. 

VII. Výchovná opatření 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je 
podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka ze školy ne-
bo školského zařízení a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. 

2. Podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia se uděluje v případě závažného porušení po-
vinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem. 

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školské-
ho zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

4. Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena tato další kázeňská opatření: napomenutí třídní-
ho učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtka třídního učitele, důtka učitele odborného vý-
cviku, důtka ředitele školy (podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na SOU technickém 
Chotěboř). 

5. Za závažné provinění se dále považuje: 

a) opakovaná a neomluvená absence delší než 5 dnů, 

b) soustavné porušování školního řádu, pokud byla již uložena výchovná opatření k upevnění kázně 
a jejich účinnost se ve zlepšení chování žáka neprojevila, 

c) opakované porušování postupu při omlouvání absence ve výuce, podvody při předkládání dokla-
dů o důvodech nepřítomnosti žáka ve výuce, 

d) opakované a soustavné porušování školního řádu, zejména čl. VI. odst. 1, 2, 3 ,4. 

e) porušení všeobecných zákonných předpisů a zákonů při všech činnostech na SOU, při činnostech, 
souvisejících s výukou na SOU nebo činnostech,organizovaných školou. Jedná se zejména o pře-
stupky nebo trestné činy proti ustanovením trestního zákona č. 140/1961 Sb. a zákona o přestup-
cích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Všeobecná ustanovení 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno na SOU klasifikačním stupněm (podle 
pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na SOU technickém Chotěboř). 

2. Pokud není uvedeno jinak, platí všeobecně platné právní předpisy. 

3. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a propagace 
výrobků, ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či 
poškozujících životní prostředí. 
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Tento školní řád platí od 1. srpna 2014. 

 Ing. Drahomíra Pourová 

 ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie  
 a Středního odborného učiliště  
 technického Chotěboř 

 

 

 

Příloha č. 1 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – pracoviště SOU technické 
Chotěboř 


