
  
 

Školní řád  

Obor Oděvnictví 31-43-M/001 

Platný pro žáky SPŠO dálkového studia ve školním roce 2021/2022 

1. Školní docházka 

Základní  povinností  žáka je  pravidelně se účastnit předepsaných konzultací. Pravidelná 

docházka a příprava na výuku je jedním z hledisek hodnocení žákovy pracovní morálky.  

Žáci jsou povinni být ve školní budově nejpozději 5 minut před zahájením vyučovací hodiny.    

1.1. Uvolňování z vyučování 

Nemůže-li se žák dlouhodobě zúčastnit konzultací z důvodů předem známých, je povinen 

požádat písemně vedení školy o uvolnění z vyučování. Nepřítomnost  lze omluvit jen  ze 

závažných  důvodů  (nemoc, mimořádná  událost  v rodině apod.). Žák je povinen oznámit 

předem známou absenci ústně jednotlivým vyučujícím a projednat s nimi postup při doplňování 

zameškané látky.  

1.2. Absence a omlouvání absence 

Žák je povinen zdůvodnit třídnímu učiteli absenci přesahující tři konzultační dny. V případě 

nepřítomnosti na pěti a více konzultačních dnech požaduje vedení školy písemné vyjádření žáka 

k jeho častým absencím, eventuálně zdravotní potvrzení (neschopenku). Při souvislé 

nepřítomnosti  na dvou a více konzultačních dnech, kdy žák telefonicky, elektronickou poštou 

či jinak nezdůvodní svou absenci, bude třídním učitelem vyzván, aby tak okamžitě učinil. 

Pokud do 10 dnů po obdržení písemné výzvy neodpoví, bude posuzován, jako by studia 

zanechal.  

1.3. Zvýšená absence 

Při  pololetní absenci vyšší než 20% v jednotlivých předmětech má příslušný vyučující právo 

žádat ověření znalostí žáka zkouškou nebo náhradní prací.  

Při  absenci 5 a více konzultačních dnů za pololetí předkládá třídní učitel návrh ředitelce 

školy nebo příslušnému zástupci na ověření znalostí žáka ve všech předmětech. Vedení školy 

stanoví seznam předmětů a termín, kdy se příslušná zkouška uskuteční.   

2. Příprava na výuku  

 Není-li žák z jakýchkoliv důvodů řádně připraven na vyučování nebo nesplnil-li domácí či jiné 

úkoly, omluví se vyučujícímu na počátku hodiny. Učitel sám posoudí, zda omluvu přijme, či 

nikoli. 

 

 



  
 

3. Práva žáků 

Žák má  právo  řádně  studovat  zvolený  obor, pokud vyhověl kritériím přijímacího  řízení nebo 

mu byl  povolen přestup z jiné školy nebo opakování ročníku  v  souladu se školským  zákonem  

561/2004 Sb. a  Vyhláškou MŠMT 13/2004 Sb., O středním vzdělávání. 

Žák má  právo: 

a) zúčastnit se aktivně veřejné prezentace školy a reprezentovat školu v soutěžích 

b)   požádat  o  pomoc  při  řešení  závažných  osobních  problémů vyučujícího, třídního  

            učitele, příslušného zástupce nebo i ředitele školy 

c)  nakupovat ze školního skladu hotové výrobky nebo materiál (pokud se dohodne 

s vedoucí skladu) 

d)  zapůjčit si knihy ze školní žákovské knihovny  

e)        zapůjčit si odborné učebnice, pokud je má škola k dispozici 

f)         ve vymezeném čase využívat k samostudiu počítačovou učebnu  

Žáci mají  právo dle § 21 561/2004 vytvořit žákovskou samosprávu, ve které  je každá 

třída  zastoupena svým mluvčím a která řeší  problémy žáků navzájem i ve vztahu k 

učitelům a provozu školy v součinnosti s vedením VOŠON a SPŠO.    

4. Povinnosti žáků  

 Po celou dobu studia je žák povinen: 

a)    chovat  se slušně a přátelsky k pedagogům i spolužákům 

b)    neohrožovat zdraví  a bezpečnost  vlastní ani  svých spolužáků či zaměstnanců školy 

c)    udržovat své místo v učebně v čistotě a  pořádku, neničit školní majetek, úmyslnou škodu 

       na vlastní náklady odstranit 

d)    při  praktických dílenských pracích dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

       práci 

e)    dbát na protipožární opatření 

f)    zakoupením vstupní elektronické karty dbát na bezpečnost školy (karta je nepřenosná, žák 

       je povinen nahlásit okamžitě její ztrátu nebo poškození) 

g)    nosit učební pomůcky dle požadavků vyučujících jednotlivých předmětů 

h)    ve zkouškovém období předkládat vyučujícím studijní průkaz a dbát o řádné zapsání 

       známek 



  
 

ch) oznámit škole zřízení datové schránky 

K maturitní zkoušce se žák dostaví ve vhodném společenském oděvu. 

5. Žákům se zakazuje: 

-  kouřit  v  prostorách  školy a jejím nejbližším okolí, používat elektronické cigarety dle zákona 

č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

-  používat ve škole alkoholické  nápoje a  jiné zdraví  škodlivé látky a přechovávat je zde  

   nosit  do školy předměty, které by  mohly být  nebezpečné zdraví a životu ostatních 

-  vyrušovat při vyučování 

-  napovídat při  zkoušení, při  písemných zkouškách opisovat a používat nedovolených  

    pomůcek 

-  používat během výuky mobilní telefon 

-  jíst a pít při vyučování 

- zahalovat obličej, tj. nošení nejen burek a nikábů, ale i protiprachových roušek, kukel a  

   masek, z důvodu rozeznatelnosti rysů obličeje od brady po vlasy, pokud to nenařizuje vládní 

protiepedemiologické opatření 

-vnášet do školy předměty nesouvisející s výukou (pyrotechnické výrobky, ostré předměty) a 

další věci, které mohou způsobit zranění osob 

Pokud jsou žáci nuceni čekat na chodbě na uvolnění některé učebny nebo se pohybují na 

chodbách o přestávce, jsou povinni zachovávat klid a pořádek, zejména čekají-li v době, kdy 

se v ostatních učebnách vyučuje.  

4. Režim školy 

Vstup osob do budovy školy je zajištěn prostřednictvím vstupní elektronické. Žáci jsou povinni 

si označit příchod i odchod. 

Ihned  po  příchodu  do  školy  jsou  žáci povinni se přezout. Boty a kabáty je třeba vzít s sebou 

do učebny. Za ztrátu osobních věcí škola nezodpovídá.  

Nedostaví-li  se vyučující  na konzultaci do 5  minut po  zvonění, ohlásí žáci příslušnému 

zástupci, případně v kanceláři školy jeho nepřítomnost.  

Před odchodem z učebny jsou žáci povinni uklidit místnost, zvednout židle, zavřít všechna 

okna a vypnout elektrické osvětlení.  

 

Od školního roku 2021/22 může být část výuky realizována distanční on line formou. 

Rozsah a podmínky stanoví vyučující pedagog. Toto se netýká výuky praxe. 



  
 

 

 

5. Studijní záležitosti 

    

Studijní záležitosti vyřizují žáci pouze v úředních hodinách vyvěšených na dveřích školní 

kanceláře. Veškeré úřední písemnosti, které  žáci předkládají, musí být  řádně vyplněny  a 

podepsány třídním učitelem, který zodpovídá za správnost údajů.  

Se  závažnými  studijními  problémy  se  žáci obracejí  na  vedoucí dálkového studia nebo na 

ředitelku školy.    

6. Prováděcí předpis pro období distanční výuky 

Novela Školského zákona č.349/2020 Sb. s účinností od 25. 8. 2020 stanoví pravidla pro 

vzdělávání distančním způsobem. Zákonem je nově stanovena 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro žáky a studenty a zároveň 

b) je stanovena povinnost žáků studentů se tímto způsobem vzdělávat 

 

V případě nařízení distanční výuky bude uplatňována následující metodika: 

- komunikační nástroje: 

 Microsoft Teams 

 školní maily 

 telefonická komunikace s žáky, jejich zákonnými zástupci, studenty - zejména 

z důvodů omluvení absence, konzultace, řešení problémů s prostředky IT a 

internetového připojení 

 

- formy vzdělávání : 

 on-line výuka – realizace hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem 

stanoveného rozvrhu, při tzv. synchronní výuce je pedagog propojen s žáky/studenty 

ve stejný čas na stejném virtuálním místě a pracují na společném úkolu. Tento způsob 

je náročný na technické vybavení účastníků, kvalitě internetového připojení a časové 

flexibilitě žáků/studentů. Při dlouhodobější synchronní výuce on-line klesá schopnost 

udržení pozornosti, může se projevit negativní vliv na zdraví zúčastněných, a proto 

MŠMT nedoporučuje synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin. Při asynchronní 

výuce žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na pedagogem 

zadaných úkolech a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované 

zadání odevzdávají. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby byl učitel k dispozici pro 

konzultace a individuální studijní podporu.  



  
 

 důležité upozornění pro synchronní on-line výuku: nahrávání on-line hodiny není 

doporučeno a zákonem ani vyžadováno. Tento krok je možný pouze za předpokladu, 

že s ním souhlasí všichni zúčastnění. Tento souhlas musí být doložitelný, např. jakou 

součást videa (tj. učitel položí otázku před nahráváním, a pak ještě jednou po zapnutí 

nahrávání), nebo písemně (mailem, prohlášením apod). V případě nahrávání 

kterýmkoliv účastníkem bez souhlasu všech zúčastněných se jedná o porušení 

předpisů na ochranu osobních údajů a občanského zákoníku.  Videozáznam 

včetně souhlasu s nahráváním je nutné uchovat, a to po dobu maximálně jednoho 

roku. 

 Off-line výuka – neprobíhá přes internet, nejčastěji se jedná o plnění úkolů z učebnic a 

učebních materiálů či pracovních listů. Rovněž se jedná o plnění praktických úkolů 

výtvarné či řemeslné práce. 

 

- konzultace: 

- u všech forem výuky je třeba, aby pedagog monitoroval zapojování jednotlivých 

účastníků a poskytoval jim individuální konzultace a studijní podporu. Cílem je, 

aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a 

podmínkám. Konzultace je třeba nabízet v takové formě, aby byly dostupné všem 

bez rozdílu a aby měly patřičný efekt – může se jednat o telefonické hovory, 

on.line chat, e- maily, případně ve specifických případech osobní konzultace za 

dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. 

 

- doporučení MŠMT pro distanční výuku na SŠ a VOŠ: 

 

 přizpůsobit výuku možnostem žáků/studentů i pedagogů 

 stanovit reálné termíny plnění úkolů 

 formulovat zadání jasně a konkrétně 

 rozvíjet dovednost plánovat si práci 

 zajímat se, jak učení zvládají, co se jim nedaří, zda komunikují se 

spolužáky 

 respektovat v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách 

 umožnit žákům/studentům získat informaci o dobrém/správném výsledku 

nebo řešení u samostatných prací 

 

- způsoby a pravidla hodnocení: 

 hodnocení nemá být využíváno jako forma nátlaku. Každý pedagog si 

stanoví formativní (průběžná informace a zpětná vazba o zvládání úkolu a 

směřování k naplnění stanoveného cíle) nebo sumativní (známkování nebo 

slovní popis) hodnocení. Způsob a podmínky hodnocení sdělí prokazatelně 

a s časovým předstihem 



  
 

 

- naplňování RVP a ŠVP 

 MŠMT doporučuje, aby se školy zaměřily zejména na aplikaci znalostí a 

dovedností, aby žáci/studenti byli schopni nabyté znalosti a dovednosti 

využívat šířeji při řešení nejrůznějších situací. Na SŠ je nutné se zaměřit 

zejména na předměty související s profilem absolventa a předměty 

společné části maturitní zkoušky. 

 pro SŠ i VOŠ je žádoucí i v rámci distanční výuky realizovat praktické 

vyučování ve školních dílnách dle rozpisu pro jednotlivé třídy 

 

- pedagogové zapisují svoji realizovanou výuku do elektronické TK a pracovního 

výkazu 

- komunikace s žáky/studenty se doporučuje v době rozvrhových hodin, není 

vhodná o víkendu a v pozdních večerních hodinách 

- TU zajišťují komunikaci s žáky a jejich zákonnými zástupci a se studenty ohledně 

omlouvání, problémů s účastí na výuce a organizačního vývoje situace 

 

7. Závěrečné ustanovení 

 

Organizace studia, výchovná opatření, hodnocení a klasifikace žáků se  řídí  vyhláškou  13/2005 

o středních školách. 

Se změnami  seznámí žáky třídní učitelé vždy  na začátku školního roku, v  průběhu roku jsou 

žáci informováni o aktuálních změnách a doplňcích. 

 

 

 

 V Praze dne 30. 6. 2021                                                         Ing. Monika Tělecká 

                                                                                                       ředitelka školy 

 


