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Tento řád je v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a je přílohou „Školního řádu“.  

I. Vyučované obory mající odborný výcvik nebo praxi   

1. Zakončené výučním listem: 23-68-H/01 MOMV (automechanik), 23-55-H/02 Karosář, 23-55-H/01 
Klempíř, 23-61-H/01 Autolakýrník, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 36-52-H/01 Instalatér, 36-64-H/01 
Tesař, 36-67-H/01 Zedník - obkladač 

2. Zakončené maturitou: 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 39-41-L/01 Autotronik, 39-41-L/02 

II. Docházka: 

Základní povinností žáka je docházet do odborného výcviku (praxe) pravidelně a včas dle stanovené 
délky vyučovací doby pro jednotlivé obory takto: 

1. Pro tříleté obory vzdělání (výuční list): pondělí až pátek – pravidelné střídání teorie a praxe po týdnu. 
Vyučovací doba trvá 30 hodin týdně, vyučovací hodina je 60 minut, začátek výuky je v 7,15 hodin a 
konec v 14,00 hodin.  

a) Pro druhý ročník oboru AUTOMECHANIK ŘIDIČ 24 hodin týdně, pondělí až čtvrtek sudý týden a 
třetí ročník pondělí až pátek lichý týden, vyučovací hodina je 60 minut, začátek výuky je v 7,15 
hodin a konec v 14,15 hodin. 

b) Pro druhý a třetí ročník oboru INSTALATÉR 35 hodin týdně, pondělí až pátek, vyučovací hodina je 
60 minut, začátek výuky je v 7,00 hodin a konec v 14,30 hodin, včetně výuky tohoto oboru (II. 
ročník) ve svářecí škole. 

2. U oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou: 

a) 23-45-M/01 - Dopravní prostředky (dle ŠVP) – praxe 

II. ročník předmět MaD vyučovací doba trvá 4 hodiny týdně, 1 vyučovací hodina je 45 minut. Výuka 
je přesunuta do lichého týdne a sloučena do 1 dne (čtvrtek), 8 vyučovacích hodin. Začátek výuky je v 7,15 
hodin a konec v14,00 hodin. 

II. ročník – Praxe vyučovací doba trvá 3 hodiny týdně, vyučovací doba je 60 minut. Začátek výuky je 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do jednoho dne - pátek lichý týden. 

III. ročník - Praxe vyučovací doba trvá 3 hodiny týdně, vyučovací doba je 60 minut. Začátek výuky je 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do jednoho dne - čtvrtek lichý týden. 

IV. ročník - Praxe vyučovací doba trvá 3 hodiny týdně, vyučovací doba je 60 minut. Začátek výuky je 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do jednoho dne - čtvrtek lichý týden. 

b) 39-41-L/01 - Autotronik (dle ŠVP)  –  odborný výcvik  

I. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 2 dnů v sudém týdnu (čtvrtek a pátek) v dílnách 
ve Vocelově ulici 1 skupina a dílnách ve Vážní ulici 2 skupina. Třetí skupina (třída 1.MI) sudý týden, (čtvrtek 
a pátek) dle přeřazovacího plánu. 

II. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 3 dnů v sudém týdnu (pondělí až středa). Jedna 
polovina v dílnách ve Vocelově a druhá ve Vážní ulici. Třetí skupina, třída 2.MI, lichý týden, pondělí až středa 
ve Vážní ulici 

III. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 3 dnů v sudém týdnu (středa až pátek). 
Pracoviště ve Vážní ulici. 
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IV. ročník  - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 3 dnů v lichém týdnu jeden den – pátek a v 
sudém týdnu 2 dny – pondělí a pátek. Pracoviště ve Vážní ulici. 

c) 39-41-L/02 MIEZ (dle ŠVP) – odborný výcvik 

I. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 2 dnů v sudém týdnu (čtvrtek a pátek) střídavě v 
dílnách ve Vážní a Vocelově ulici.  

II. ročník – vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 3 dnů v lichém týdnu (pondělí až úterý). Střídavě 
v dílnách ve Vocelově a Vážní ulici. 

III. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 4 dnů v lichém týdnu (úterý až pátek). Střídavě v 
dílnách ve Vocelově a Vážní ulici. 

IV. ročník - vyučovací doba trvá 6 hodin týdně, 1 vyučovací hodina je 60 minut. Začátek výuky je v 
7,15 hodin a konec je v 14,00 hodin. Výuka je sloučena do 2 dnů v lichém týdnu (čtvrtek a pátek) střídavě v 
dílnách ve Vážní a Vocelově ulici.  

Ze závažných důvodů (špatné spoje a podobně) je možné na základě písemné žádosti a po dohodě s 
vedením SOŠ a SOU uskutečnit (individuálně) změnu (pozdní příchody, dřívější odchody). Takto zameškanou 
výuku si je žák povinen po dohodě s UOV doplnit. 

III. Režim dne 

Přestávka na svačinu:  9,00 – 9,15 hodin pro všechny ročníky a obory vzdělání. 

Přestávka na oběd:    Časový harmonogram přestávky na oběd: 

Pondělí až čtvrtek - 11,45 až 12,30      Pátek - 11,30 až 12,15 

Číslo dílny a jméno UOV Čas oběda od – do 

 Pondělí - čtvrtek Pátek 

Dílny ve Vocelově ulici UOV  
11,15-11,45 

Dílny v ulici J. Krušinky UOV 

Dílna č. 1  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 2  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 3  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 4  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 5  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 6 COV  11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 9 COV   11,45-12,15 11,30-12,00 

Dílna č. 8 COV  + šk. středisko  11,45-12,15 11,30-12,00 

Obrobna COV  12,00-12,30 11,45-12,15 

Dílna I.r. 1 patro COV   12,00-12,30 11,45-12,15 

Instalatéři 1 patro COV 12,00-12,30 11,45-12,15 

VU OV, ZŘ PV, ADMINISTRATIVA 12,00-12,30 11,45-12,15 

Doba určená pro svačinu a oběd se do doby určené k výuce NEZAPOČÍTÁVÁ! 

IV. Uvolňování 

Uvolnění na část výuky, maximálně 1 výukový den, povoluje v odůvodněných případech učitel OV se 
souhlasem VUOV případně ZŘ PV. Volno na dobu delší než jeden den povoluje pouze ředitel školy na 
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základě písemné žádosti zákonného zástupce. Vše je nutné zapsat do omluvného listu.  Příslušný UOV nebo 
VUOV je povinen žákovi vždy vyplnit „PROPUSTKU“ a zajistit náhradní doplnění zameškané výuky. 

V. Omlouvání, návštěva lékaře 

Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá rodič, případně 
zákonný zástupce žáka třídního učitele, učitele OV nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování s dostatečným 
předstihem (nejméně 1 týden předem), pokud tomu nebrání vážné důvody. Zletilý žák (starší 18 let) tak 
učiní sám s vědomím rodičů, které prokazuje jejich podpisem v omluvném listě. Na maximálně 1 den 
uvolňuje třídní učitel nebo učitel OV, na pracovišti firem instruktor, na delší dobu ředitel školy.  

Uvolnění z výuky OV pro předem známou překážku oznámí žák svému učiteli OV a vyzvedne si 
„PROPUSTKU“ 

Důvody nepřítomnosti předkládá žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli nebo 
učiteli OV na omluvném listu s uvedeným důvodem nepřítomnosti, podepsaný zákonným zástupcem. 
Nepředložení omluvného listu bez důvodu hodného zřetele nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 
jeho nepřítomnosti je považováno třídním učitelem nebo učitel OV (praxe) za neomluvenou absenci ve 
výuce. Jedná-li se o časté a dlouhodobé absence, vyžádá si škola na zákonném zástupci nebo zletilém žákovi 
doložení omluvy v omluvném listě s vyjádřením ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu a schopnosti žáka 
plnit povinnosti ve zvoleném oboru. 

V odůvodněných případech může třídní učitel nebo učitel OV požadovat od žáka jako součást 
omluvenky lékařské potvrzení. Jedná se především o velmi častou krátkodobou nepřítomnost z důvodů 
nemoci (projednanou s ředitelem školy nebo pověřeným zástupcem). 

Třídní učitel nebo učitel OV, obzvláště u zvýšené nepřítomnosti žáka ve škole a na pracovišti a v 
případě podezření na podvod (nezletilý žák se omlouvá sám apod.), ověřuje věrohodnost absence a dále 
postupuje v souladu s Pokynem MŠMT ČR č. j. 10194/2002-14. 

Opakované bezdůvodné pozdní příchody se „přepočítávají“ v rámci pololetí na neomluvené hodiny 
takto: každé tři neomluvené pozdní příchody do 15 minut = jedna neomluvená hodina. Pozdní neomluvený 
příchod nad 15 minut = neomluvená hodina. 

Všechny omluvy a uvolnění musí být vždy zapsány do „Omluvného listu“ a podepsány zákonným 
zástupcem žáka. 

V souladu s klasifikačním řádem jsou školou stanovena Kritéria, která umožňují udělit žákovi 
výchovná opatření za neomluvenou absenci takto: 

a) do 10 neomluvených hodin – důtka třídního učitele (TU současně neprodleně informuje zákonné 
zástupce žáka) 

b) nad 10 neomluvených hodin – důtka ředitele školy (TU současně neprodleně informuje zákonné 
zástupce žáka) 

c) 25 a více neomluvených hodin – podmíněné vyloučení žáka ze studia  

Podle závažnosti přestupku v prokázání neomluvených hodin může třídní učitel promítnout 
neomluvené hodiny v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků žáků školy a výchovnými opatřeními, 
článkem 3, odstavec b) do známky z chování.   

Pokud má žák absenci v jakémkoli předmětu více než 25% během jednoho čtvrtletí, provede 
vyučující ověření znalostí žáka za celé toto období. Za evidenci absence zodpovídá třídní učitel ve spolupráci 
s učitelem OV. 

Pokud žák v daném termínu přezkoušení nevykoná, je v daném období z předmětu neklasifikován. 
Pokud je při přezkoušení hodnocen známkou nedostatečný, pak je toto hodnocení platné pro klasifikaci za 
příslušné klasifikační období.  



 

 Strana 4  

 

Za evidenci hodin OV zodpovídá učitel OV ve spolupráci s třídním učitelem. V případě, že žák 
nebude při ověření znalostí úspěšný, pozve učitel OV ve spolupráci s třídní učitelem  zákonného zástupce a 
žáka (i zletilého) na osobní jednání k řediteli školy. 

Chování žáků – povinnosti:      

žák je povinen: 

1. dostavit se na pracoviště (dílnu) 5 minut před jeho zahájením, při výuce pozorně sledovat výklad a 
nevyrušovat 

2. být řádně upraven, mít čistý pracovní oděv (vždy na začátku výukového týdne) a nosit pracovní obuv a 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. V případě neplnění tohoto bodu žák nemůže odborný výcvik 
vykonávat. Za plnění odpovídají všichni UOV.  

3. udržovat v čistotě svěřené pomůcky, nářadí, zařízení a dbát, aby nedocházelo k jeho úmyslnému 
poškození a ztrátám, udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách areálu dílen SOŠ a SOU, zjištěné 
závady na nářadí a pracovišti neprodleně nahlásit UOV, provádět průběžně a po ukončení výuky úklid 
pracoviště 

4. dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po manipulačním dvoře ve Vážní ulici 

5. každý den nosit na pracoviště omluvný list  

6. uzamykat své osobní věci a oblečení v přidělené šatně (skříňce) a udržovat zde pořádek 

7. případnou ztrátu osobních věcí neprodleně po zjištění nahlásit svému UOV na pozdější ohlášení 
nemusí být brán zřetel (dle posouzení) 

8. za osobní věci, které nebyly umístěny v souladu s tímto řádem (cenné věci u UOV nebo v trezoru, 
mobilní telefony uzamčené u UOV, uzamčené šatní skříňky, větší finanční obnos než 50 Kč, PC a 
podobně) úsek OV neručí 

9. chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům, zaměstnancům školy a zákazníkům, neohrožovat zdraví a 
bezpečnost vlastní a svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární předpisy a provozní řády, provádět pouze práce přikázané UOV 

10. každé poranění okamžitě nahlásit svému učiteli OV, při úrazu je nutné sepsat ve spolupráci s V UOV 
„Zápis o úrazu“ 

VI. Žákům je zakázáno: 

1. úmyslně poškozovat majetek školy (ušpinění stěn, stropů, podlah, vybavení budov, stroje, zařízení a 
nářadí) 

2. odstraňovat nebo poškozovat ochranná zařízení ruční hasicí přístroje, hydranty, poklopy, žebříky, 
kryty, výstražné tabulky a jiné pomůcky, které slouží k ochraně osob a majetku 

3. startovat, pojíždět a jezdit s motorovými vozidly v celém areálu dílen, bezdůvodně vysedávat ve 
vozidlech a manipulovat s vnitřním vybavením 

4. v průběhu vyučovacího dne (včetně přestávek) používat k jízdě vlastní motorová vozidla 

5. kouřit v prostorách a na pozemcích školy a jejich blízkém okolí, není dovoleno kouřit ani na akcích 
organizovaných školou (včetně elektronických cigaret) 

6. požívat nebo pod jejich vlivem nastupovat na pracoviště alkoholické nápoje a jiné návykové látky, 
nosit je, přechovávat a distribuovat 

7. bez závažného důvodu nosit do dílen cenné předměty a peněžní částky vyšší než 50 Kč, pokud ano 
uschovat je u učitele OV nebo v trezoru kanceláře OV 



 

 Strana 5  

8. vyrušovat při výuce a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem výuky 

9. nosit na pracoviště z bezpečnostních důvodů řetízky, náramky, náušnice a prsteny 

10. nosit do dílen zbraně, včetně obranných prostředků 

11. přicházet na výuku OV – pracoviště Vážní přes vlakové koleje (od nádraží Slezské předměstí)  

12. vytvářet výbušnou směs (kyslík a acetylén), zapalovat ji, nosit na pracoviště pyrotechniku 

13. nosit na pracoviště a v průběhu výuky mít zapnuté mobilní telefony a používat je (uzamknout do 
skříňky u OV) 

14. opouštět pracoviště bez vědomí učitele OV  

15. vstupovat do šatny v průběhu výuky, šatna bude uzamčena a bude se otevírat pouze před zahájením 
vyučovacího dne, v době přestávky, oběda a na konci pracovního dne, ve výjimečných případech je 
možné šatnu otevřít se souhlasem učitele OV 

16. v průběhu výukového dne opouštět areál školy (dílen) a provádět nákup svačin v obchodním domě 
LIDL a bufetu terminálu MHD - pracoviště Vocelova a Krušinky a bufetu uhelných skladů – pracoviště 
Vážní 

17. parkovat soukromá osobní vozidla v celém areálu dílen a školy (mimo kol a motocyklů) 

18. spouštět a pracovat na strojích a zařízeních bez přímého dozoru UOV včetně ručního elektrického 
nářadí 

19. půjčovat si nářadí a odnášet je z pracoviště 

20. zasahovat a provádět opravy elektrických rozvodů, nářadí, zařízení, zásuvek včetně prodlužovacích 
kabelů 

21. manipulovat s vysokozdvižným vozíkem 


