
Návrhy změn dle nového metodického pokynu MŠMT: 
  
§ 2 
 

Žák má právo: 
 

1. na vzdělávání podle platné legislativy 
2. účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin a být informován o případných změnách  

v organizaci studia                                                                                                                                                          
3. být seznámen s učebním plánem a školním řádem      
4. být na začátku školního roku seznámen s požadavky a způsobem klasifikace v každém předmětu 
5. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
6. volit a být volen do školské rady, je-li zletilý 
7. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy 
8. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, a to přiměřenou formou 
9. být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením (nikdo nemá právo 

druhému žádným způsobem ubližovat) 
10. požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy – pokud se žák cítí v jakékoliv nepohodě 

nebo má nějaké trápení 
11. na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu 
12. na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

      a o změně některých zákonů, v platném znění 
 

§ 15/4 
Za závažné provinění proti školnímu řádu se považuje například: 

 plagiátorství a jiné podvody 
 vnesení návykových látek do školy a na školní akce, jejich užívání, distribuce, přechovávání 
 vnesení nebezpečných předmětů do školy (zbraně, pyrotechnika apod.) 
 vandalismus 
 šikana, hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky, ubližování a omezování osobní svobody 

spolužáků 
 zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti 
 krádež 
 hrubé chování žáka vůči pracovníkům školy 
 ohrožení zdraví pracovníků školy a žáků 

 
 
Návrhy pedagogického sboru: 
 
§ 7/6 Neklasifikace 
Ve zvlášť odůvodněných případech může vyučující rozhodnout o doplnění klasifikace pouze z části 
klasifikačního období. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s již získanými 
hodnoceními. Pokud se žák k doplnění klasifikace bez předchozí omluvy nedostaví, je z této části hodnocen 
nedostatečně. O doplnění klasifikace vyučující sepíše protokol a předá ho učiteli pověřenému tiskem 
vysvědčení.  
 
§ 10/4 Opravné zkoušky 
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez předchozí omluvy nedostaví, 
neprospěl. 
 
§ 11/6 Komisionální zkoušky 
Žák, který se ke komisionální zkoušce uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), b) a c) bez předchozí omluvy 
nedostaví, je hodnocen nedostatečně. Pokud se žák bez předchozí omluvy nedostaví ke komisionální zkoušce 
uvedené v odstavci 1 pod písmeny d) a e), zůstane zachováno jeho původní hodnocení. 
 



§ 17/6 Povinnosti žáků - bezpečnost 
         
Žákům je zakázáno zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s elektrickými přístroji, včetně nabíjení 
elektrických zařízení (mobilní telefon apod.), bez souhlasu vyučujícího. Obsluha  elektrických přístrojů je 
povolena žákům v rámci výuky pod dozorem vyučujícího. 
 
 
 
 


