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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Registrační číslo: ŠŘ 2022 

Tento školní řád ruší předchozí školní řády a doplňky a nabývá účinnosti po podpisu ředitele.  

Mgr. Lidija Gumanska,  
ředitelka  
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o. 
 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je 
součástí organizačního řádu školy. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Školní řád respektuje školské zákony a předpisy, Listinu základních práv a svobod a 
mezinárodní smlouvy o lidských právech a právech dítěte.   

2. Po zápisu do kurzu je student povinen docházet na výuku dle schváleného programu, a 
to po celou dobu studia. V případě nepřítomnosti žák svou nepřítomnost odůvodní, podá 
vysvětlení. 

3. Školní řád schvaluje ředitel školy na začátku školního roku. Zájemci o studium a jejich 
zákonní zástupci se s ním seznamují před zápisem. Školní řád je zveřejněný na stránkách 
školy www.skolametropol.cz. Tištěná verze školního řádu je umístěna na veřejném 
místě pro žáky a jejich zákonné zástupce v kanceláři školy. 
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ŠKOLNÍ ŘÁD 

1. Obecná ustanovení. 

1.1. Organizace výuky 
-          Škola nabízí výuku cizích jazyků (jazyk, který je studentovi cizí, nikoli mateřský), a to 

angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny.  
-          Jazykové vzdělávání má charakter doplňkového vzdělávání (zájmu). 
-          Koncepce kurzů zajišťuje konzistenci a návaznost výuky, což je usnadněno vzájemnou 

dostupností kurzů a stanovením jasných cílů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího 
programu, který je flexibilně aktualizován v souladu s novými poznatky o metodice cizích 
jazyků. 

-          Na škole vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční učitelé. Při výuce využívají moderní 
komunikativní metody a využívají zahraniční učebnice, které jsou doplněny autentickými texty, 
audio a video materiály. 

-          Škola nabízí nejen výuku cizích jazyků, ale zájemci zde mohou v jarním a podzimním 
semestru složit základní a obecné jazykové státní zkoušky. 

-          Škola je oprávněna provádět prezenční výuku pomocí technologií na dálku, pokud v 
důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádné opatření krajské 
hygienické stanice nebo opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu 
nařízení karantény, kdy více než polovina žáků jedné třídy nemůže školu osobně navštívit. 

-          Od roku 2022 škola disponuje vlastní licenci k provádění mezinárodně uznávané zkoušky 
ECDL. 

-          Výuka probíhá ve škole ráno, odpoledne a večer. Dopolední kurzy se konají od 8.55 do 
12.15 hodin. Většina kurzů probíhá od 14:30 do 20:00. Speciální a firemní kurzy jsou pořádány 
dle přání a možností zákazníka. Týdenní délka těchto kurzů může být 2, 3, 4 a 20 vyučovacích 
hodin. Aktualizovaný přehled všech kurzů je přílohou Školního řádu. 

-          Škola může v průběhu akademického roku zrušit výuku z nezbytných provozních důvodů 
(nemoc, úraz apod.), je povoleno přerozdělit počet hodin za měsíc beze změny celkového počtu 
hodin v rámci kurzu. 

- Firemní nebo speciální kurzy jsou pořádány na základě přihlášky a probíhají na přání 
klienta v prostorách příslušné organizace, případně v prostorách školy ve smluvenou dobu. 

1.2. Školné a administrativní poplatky. 
- Student nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni uhradit zvolený kurz ve výši a 

termínech (výše, frekvence plateb atd.) stanovených cenovou nabídkou za kurz studia. Správní 
poplatek, pokud jej vyžaduje zvolený studijní program, se hradí před vydáním potvrzení o 
přijetí studenta. Školné se platí předem nejpozději 3 dny před začátkem výuky. 

- Ředitel školy může s přihlédnutím k sociálním poměrům studenta nebo zájmům školy 
dohodnout zvláštní postup při úhradě kurzovného (být osvobozen od placení kurzovného zčásti 
nebo v plné výši nebo povolit úhradu kurzovného v několika splátkách) 

- Kurzovné lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy, převodem na účet školy nebo kartou 
online. V ceně vzdělávacích služeb nejsou zahrnuty bankovní služby (systém plateb na dálku). 
V případě, že je platba provedena pomocí bankovní karty (dálkový platební systém), poplatek 
za převod peněžních prostředků hradí plátce. 

- Škola není povinná vracet poměrnou část uhrazeného školného, pokud žák dle vlastního 
uvážení nebo v souvislosti se svými zájmy nevyužil všechny nebo část poskytovaných služeb, 
platba za již započaté vzdělávání se nevrací. 
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- V případě, že student nebo jeho zákonný zástupce zrušil žádost o studium ne později, 
než 5 (pět) pracovních dnů před datem zahájení vyučování, škola vrací uhrazené finanční 
prostředky v plné výši s výjimkou nevratného administrativního (registračního) poplatku, 
pokud je poskytován Programem. 

- Pokud škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě o převedení studenta do jiného kurzu, 
škola vrátí zaplacené prostředky v plné výši. 

- Ve výjimečných případech může ředitel školy povolit vrácení kurzovného nebo jeho 
části v rozporu s výše uvedenými zásadami. 

1.3. Výuka 
- Uspořádání vyučovací hodiny není striktně stanoveno, vyučující jej může měnit dle 

okolností i v průběhu hodiny. 
- Učebnice a další didaktické materiály si žáci částečně pořizují sami podle pokynů při 

zápisu, případně škola organizuje prodej učebnic v kanceláři školy. 
- Škola neposkytuje žákům knihy, audio ani video materiály. Během výuky je zakázáno 

pořizovat zvukové kopie. 
- Výuka je organizována blokově, délka jednotlivé lekce může být 90/75/60/45 minut, 

přestávky mezi jednotlivými lekcemi / bloky jsou 10 minut. Na firemních a speciálních kurzech 
je výuka organizována na základě požadavků klienta. 

1.4. Organizace zkoušek 
- Pořádání státních jazykových zkoušek upravuje vyhláška Ministerstva školství  ČR č. 

196 ze dne 19.května 2016. 

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla 
vztahů s pedagogickým sborem školy 

2.1. Práva 

Student má právo: 

- na výuku ve zvoleném vzdělávacím kurzu; 
-  na rozvoj osobnosti podle stupně nadání, rozumových a fyzických schopností; 
- dostat informace o kurzu a výsledcích studia (elektronická i tištěná forma); 
-  znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včas informován o jeho 

průběhu, případných problémech, vyjadřovat se k hodnocení; 
- získávat informace a rady od školy v záležitostech týkajících se kurikula; 
- být chráněn před vlivy a informacemi, které ohrožují jeho intelektuální a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňují jeho morálku; 
- na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání; 
- na ochranu před návykovými látkami ohrožujícími jeho fyzický a duševní vývoj; 
- vyjadřovat se vhodnou formou nebo prostřednictvím svého zástupce ke všem 

rozhodnutím týkajícím se věcných otázek jeho vzdělávání, kontaktovat svého učitele, zástupce 
ředitele nebo ředitele školy, je-li přesvědčen o nespravedlivém hodnocení své činnosti nebo 
chování, a to i v případě osobního sporu s učitelem; 

- vyhledat pomoc učitele, pokud předmětu nerozumí (nikoli z důvodu nepozornosti nebo 
nekázně); 

- na respekt soukromí studenta a života jeho rodiny; 
- na pomoc nebo radu, pokud se z jakéhokoli důvodu cítí v tísni; 

Žák svá práva uplatňuje prostřednictvím pedagogů a zaměstnanců školy. 
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2.2. Povinnosti 

Student musí: 

- přijít včas a učit se, účastnit se výuky podle rozvrhu hodin; 
- respektovat práva jiných osob, nedopouštět se násilí, ponižování a zesměšňování ve 

vztahu k jiným osobám; 
- nezletilý žák nesmí bez povolení vyučujícího opustit učebnu, školu nebo školní činnost; 
- dodržovat školní řád a bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen; 
- řídit se pokyny pedagogického sboru školy nebo ostatních zaměstnanců školy, které 

odpovídají právním normám a Školnímu řádu; 
- absolvovat studijní program a informovat se o průběhu studia po dobu své neplánované 

nepřítomnosti, maximálně však 7 kalendářních dnů, v případě delší nepřítomnost se tento 
problém řeší individuálně, včetně možného vyloučení neukázněného studenta; 

- dodržovat základní normy společenského chování a dohodnutá pravidla (např.: udržovat 
pořádek a čistotu ve škole, dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla, 
zdravit všechny zaměstnance školy včetně hostů, vyjádřit vhodně svůj názor... ) 

- předcházet vzniku konfliktních situací a usilovat o jejich správné a konstruktivní řešení 
v souladu se svými schopnostmi a možnostmi; 

- informovat pedagogický sbor o všech projevech hrubosti, šikany a rizikových jevech ve 
škole i mimo ni; 

- své věci si pečlivě hlídat a nenechávat je bez dozoru, ztrátu osobních věcí neprodleně 
hlásit vyučujícímu, nalezené věci odevzdat do kanceláře školy; 

- vlastní nebo cizí úraz neprodleně nahlásit zaměstnanci školy; 
- účastnit se distančního vzdělávání (pokud je distanční studium oznámeno); 

2.3. Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci studentů mají právo: 

- být informování o průběhu a výsledcích učení svého dítěte od vyučujícího, telefonicky, 
e-mailem, osobně po předchozí telefonické nebo písemné dohodě s vyučujícím, není v této 
souvislosti dovoleno narušování výuky; 

- znát kritéria hodnocení; 
- na poradenskou pomoc ze strany školy a poradenství ve věcech týkajících se vzdělávání; 
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se významných otázek výuky jejich dětí 

ve škole, podávat návrhy a připomínky k práci školy, pedagogického sboru, vedení školy, 
kontaktovat pracovníky školy, pokud jsou přesvědčeni o nespravedlivém hodnocení; 

- seznámit se se školním vzdělávacím programem uloženým v kanceláři školy; 
- písemně požádat o odůvodněné uvolnění studenta z výuky; 
- přiměřeně hájit oprávněné zájmy svého dítěte; 
- na ochranu osobních údajů o studentovi a rodině; 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců 

Právní zástupci jsou povinni: 

- zajistit, aby nezletilý žák pravidelně docházel na vyučování podle rozvrhu hodin; 
- oznámit škole údaje potřebné pro matriku (odst. 2 a 3 § 28 školského zákona - jméno, 

příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu žáka; údaje o 
předchozím vzdělání údaj o tom, zda je žák zdravotně postižený, včetně druhu zdravotního 
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postižení, nebo zdravotně postižený, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotní 
problémy, které mohou ovlivnit průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, 
místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonní spojení) a další údaje, které 
mají význam pro pokrok studenta nebo bezpečnost studenta a změny těchto údajů; 

- seznámit zaměstnance školy se zdravotním stavem svého dítěte, informovat je o 
změnách nebo závažných skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh vzdělávání; 

- na pozvání pedagogických pracovníků se osobně zúčastnit projednávání závažných 
otázek souvisejících s výchovou a chováním dítěte, odst. b) odst. 3 § 22 školského zákona; 

- spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se během vyučování 
vyskytnou; 

- doložit důvody nepřítomnosti žáka v kurzu v souladu s podmínkami stanovenými 
Školním řádem; 

2.5. Pravidla pro vztah žáků a zákonných zástupců s pedagogickým 
sborem školy 

- Vztah účastníků vzdělávacího procesu je založen na principech vzájemného respektu, 
tolerance, solidarity a důstojnosti všech účastníků; 

- Pedagogický sbor školy vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 
pokyny, které přímo souvisejí s plněním vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 
nezbytných organizačních opatření. 

- Všichni zaměstnanci školy chrání studenty před všemi formami zneužívání, sexuálního 
zneužívání a násilí; zajišťují, aby studenti nepřicházeli do styku s materiály a informacemi, 
které jsou pro ně nevhodné; nezasahují do jejich soukromého života. 

- Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné citlivé 
údaje o žákovi, jsou důvěrné; všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. 

- Zaměstnanec školy má právo na spravedlivé zacházení ze strany žáků a zákonných 
zástupců. Pokud se žáci chovají nevhodně k zaměstnancům školy, může to být důvodem ke 
kázeňskému postihu. Za závažná porušení povinnosti, za které může být žák vyloučen ze školy, 
jsou vždy považovány zejména hrubé slovní a vědomé fyzické útoky žáka proti personálu školy. 

2.6. Práva a povinnosti učitelů 

Práva učitele: 

- učitelé mají právo vykonávat pedagogickou činnost; 
- na zajištění podmínek nezbytných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu 

před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců 
žáků a dalších osob, které jsou ve škole v přímém kontaktu s učitelem; 

- na použití metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
výuky a výchovy v přímé pedagogické, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti; 

- na objektivní posouzení jejich pedagogické činnosti. 

Povinnosti učitele: 

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání; 
- chránit a respektovat práva studentů; 
- chránit bezpečnost a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování ve 

škole; 
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- vytvářet svým přístupem ke vzdělávání a vzdělávání pozitivní a bezpečné klima ve 
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj; 

- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje žáků a studentů; 
- poskytovat studentovi, žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace 

související se vzděláváním. 

3. Provoz a vnitřní řád školy 

3.1. Provozní řád: 
- Žákům a zaměstnancům školy je umožněn vstup do učeben školy. Vstup návštěvníků 

do školy v případě konání veřejných akcí (dny otevřených dveří, soutěže, výstavy apod.) se řídí 
pravidly akce. 

- Školní učebny se pro žáky otevírají 15 minut před vyučováním. Žák nastupuje do 
učebny nejpozději 5 minut před začátkem vyučování; 

- V průběhu vyučovací hodiny nesmí nezletilý žák bez vědomí vyučujícího opustit 
učebnu, školu nebo školní činnost; 

- Za nezletilé žáky v době vyučování zodpovídá škola. 
- Učebny jsou po vyučování a ve volném čase uzavřeny. 
- Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním (například cennosti, vyšší 

obnos peněz, nevhodné šperky), dále věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit zranění, 
nebezpečné předměty (zbraně, výbušniny apod.). V případě, že žák hradí školní akci v 
hotovosti, musí tak učinit ihned po příchodu do školy. 

- Ve škole, v areálu školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno distribuovat a 
zneužívat návykové látky (v případě podezření na požití a manipulaci s návykovou látkou 
vyrozumí škola policii), kouření (zákaz platí i na elektronické cigarety). 

- Bez souhlasu vyučujícího je nemožné používat elektronická zařízení (mobilní telefony, 
přehrávače, nahrávací zařízení, fotoaparáty apod.), včetně pořizování obrazových a zvukových 
záznamů a jejich následné distribuce včetně distančního vzdělávání (kyberšikana). 

- Škola neodpovídá za škody způsobené odcizením mobilních telefonů a jiné elektroniky. 
- Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá vedoucí akce, kterého jmenuje ředitel 

školy. 
- Další aktivity jako návštěva kulturních a historických památek, návštěvy muzeí, 

zoologické zahrady atd. lze zařadit i do výuky. Těchto aktivit se mohou zúčastnit pouze 
zdravotně způsobilí studenti, jejichž zákonní zástupci o tom škole písemně potvrdí. 

3.2. Podmínky pro osvobození a omluvy nepřítomnosti žáků ve třídě 
- Zletilý student, zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za vzdělávání oznámí 

(osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem) důvody nepřítomnosti studenta/žáka na 
vyučování do 3 kalendářních dnů (§ 50 školského zákona) od zahájení nepřítomnost. Zpětné 
omluvy vyučování škola neakceptuje, a to ani na základě lékařského potvrzení. Při nesplnění 
této povinnosti bude absence považována za neomluvenou a může mít za následek výchovná 
opatření. Neomluvená absence je závažným porušením školního řádu. 

- Pokud se student/žák, který nemá trvalé bydliště na území České republiky, nezúčastní 
vyučování nepřetržitě po dobu alespoň 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své 
nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, dnem po uplynutí této 
lhůty přestává být studentem školy. 

4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdraví žáků a jejich ochranu před 
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
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- Žáci se ve škole a na akcích pořádaných školou chovají tak, aby neohrožovali svůj život, 
zdraví, majetek ani ostatní. 

- Pracovníci školy zajišťují kontrolu nad nezletilými žáky po celou dobu jejich pobytu v 
budově školy. 

- Nezletilí žáci se nezdržují v prostorách školy mimo učebnu, pokud nejsou pod dohledem 
osoby, která k tomu má právo. 

- Všichni zaměstnanci školy jsou povinni při vyučování a dalších stanovených činnostech 
školy přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a prevenci rizikového chování, poskytovat žákům potřebné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

- Pedagogičtí pracovníci dodržují pravidla ochrany práce a bezpečnosti práce a pravidla 
požární bezpečnosti. Zjistí-li závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, případně 
jiné závady technické povahy nebo nedostatečnou bezpečnost staveb, jsou povinny o těchto 
skutečnostech informovat nadřízeného a v mezích svých možností a schopností předcházet 
škodám.  

- Jakákoli nehoda nebo zranění, ke které dojde během pobytu studentů/žáků v budově 
školy nebo mimo ni během akce pořádané školou, musí být neprodleně nahlášena přítomným 
zaměstnancům a vedení školy. 

- V případě úrazu zaměstnanci školy poskytnou studentovi/žákovi nebo jiné osobě první 
pomoc a zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz je neprodleně ohlášen vedení školy a je sepsán 
záznam o úrazů, případně vyplněn stanovený formulář. Bez zbytečného odkladu se informují 
zákonní zástupce. 

- Žák je povinen neprodleně informovat zaměstnance školy při projevech akutního 
onemocnění (vysoká teplota, zvracení, průjem), zaměstnanci školy zorganizují izolaci žáka a 
informují o situaci zákonného zástupce, pověřenou osobu, zajistí dozor do příjezdu 
oprávněných osob. 

- Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy nesmí bez dozoru dospělé osoby uvolňovat 
nezletilé žáky k činnosti mimo budovu v době uvedené v rozvrhu. Za nezletilé žáky odpovídá 
škola v době stanovené v jejich studijním plánu, včetně přestávek a stravování. 

- Všichni pracovníci školy se řídí Školním řádem, neustále sledují konkrétní podmínky a 
situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, různými formami a metodami 
identifikují ohrožené žáky. 

- Žákům školy je přísně zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat látky, návykové 
látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a strukturou napodobují. Porušení 
tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu. 

- Šikana, rasismus, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých se 
dopouštějí jednotliví studenti/žáci nebo skupiny žáků, je v prostorách školy a na školních akcích 
přísně zakázáno a je považováno za hrubé porušení zásad školy. Pokud existuje podezření, že 
šikana byla v souladu se skutkovou podstatou trestného činu, bude toto oznámeno Policii ČR. 

5. Podmínky manipulace s majetkem školy, učebnicemi a školními 
pomůckami 

- Žák/student má právo v souvislosti se studiem užívat prostory školy, příručky a 
učebnice a je povinen udržovat v pořádku vše, co tvoří školu a učebny. 

- Žák/student pečlivě zachází s učebnicemi a vším, co je mu svěřeno pro osobní potřebu. 
- Žák/student udržuje na svém pracovišti pořádek. Před odchodem z učebny své 

pracoviště a přilehlý prostor uklidí.  
- V případě poškození majetku školy škola prošetří okolnosti, za kterých škoda vznikla, 

a podle situace se podílí na obnově a vymáhání škod. Škola má právo požadovat náhradu 
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způsobených škod (například náhradu nákladů na opravu) nebo opravu majetku (podle situace 
žákem/studentem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem). Náhradu 
škody způsobené na majetku školy nezletilým žákem bude vymáhat škola vůči zákonnému 
zástupci žáka. 

- Vandalské jednání je považováno za hrubé porušení školního řádu. 

6. Podmínky pro zavedení opatření v oblasti vzdělávání 

V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. výchovnými opatřeními jsou 
pochvaly nebo jiné odměny a kázeňská opatření. Pochvalu, jiné odměny a kázeň může udělit 
nebo uložit ředitel nebo učitel. Výchovná opatření jsou tříděna a udělována podle přísnosti. 

6.1. Poděkování a ocenění 
- Pochvala a ocenění ředitele školy – ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí 

nebo z podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby udělit žákovi poděkování nebo jiné ocenění 
za výjimečný projev lidskosti, občanského chování, za velmi záslužný čin, za dlouhodobou 
úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy. Pochvaly a další ocenění musí být zaznamenány 
ve školních záznamech. 

- Pochvala učitele – učitel může dle vlastního uvážení nebo z podnětu jiných učitelů udělit 
žákovi povzbuzení za výrazný projev školní iniciativy nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

- Ředitel školy (učitel) bezodkladně vyrozumí žáka a jeho zákonného zástupce o udělení 
poděkování a jiných ocenění a jejich zdůvodnění vizuální formou. 

6.2. Kázeňská opatření 
V případě porušení povinností stanovených Školním řádem může být žákovi uloženo kázeňské 
opatření v závislosti na závažnosti porušení: 

- Napomenutí – ukládá vyučující po projednání s ředitelem za závažnější nebo opakované 
porušení školního řádu, slušnosti; před třídním kolektivem se zveřejňuje. 

- Důtka – ukládá ředitel po projednání v Pedagogické radě za závažná porušení školního 
řádu – zejména za porušení norem slušného chování, za neodůvodněnou absenci, za agresi vůči 
spolužákům a dospělým a další závažná provinění. Zejména hrubé slovní a vědomé fyzické 
útoky na žáka nebo žáka vůči personálu školy jsou vždy považovány za závažné zaviněné 
porušení povinností podle školního řádu a jsou tímto opatřením trestány s případným 
rozhodnutím o vyloučení žáka. 
Ředitel školy nebo učitel neprodleně oznámí žákovi/studentovi a jeho zákonnému zástupci 
důtku a její důvody vizuální formou. Udělení připomínky nebo napomenutí musí být 
zaznamenáno v dokumentaci školy. 

7. Pravidla pro hodnocení výsledků studia 

7.1. Klasifikace u státních jazykových zkoušek (dle sbírky zákonů č. 
33/2005)  

− Výsledek písemných a ústních částí státních jazykových zkoušek a jejich dílčích složek 
se klasifikuje takto: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl (a). 

− Kandidát, který byl při písemné části státní zkoušky klasifikován známkou 4 – 
nevyhověl, nekoná ústní část státní jazykové zkoušky. 
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− U státních jazykových zkoušek je kandidát podle výsledků písemné a ústní části 
zkoušky hodnocen takto – prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a) a 
neprospěl(a). 

Kandidát 
a) prospěl s vyznamenáním, jestliže byl při písemné i ústní části státní jazykové zkoušky 

hodnocen známkou 1 – výborně 
b) prospěl velmi dobře, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen: 

známkou 1 – výborně při písemné části a známkou 2 – velmi dobře při ústní části, nebo 
známkou 2 – velmi dobře při písemné části a známkou 1 – výborně při ústní části, 
známkou 2 – velmi dobře při písemné části a známkou 2 – velmi dobře při ústní části, 
nebo 
známkou 1 – výborně při písemné části a známkou 3 – dobře při ústní části, nebo 
známkou 3 – dobře při písemné části a známkou 1 – výborně při ústní části, 

c) prospěl, jestliže byl při státní jazykové zkoušce hodnocen: 
známkou 3 dobře při písemné části a známkou 2 – velmi dobře při ústní části, nebo 
známkou 2 –velmi dobře při písemné části a známkou 3 – dobře při ústní části, nebo 
známkou 3 – dobře při písemné části a známkou 3 – dobře při ústní části 

d) neprospěl, jestliže byl při ústní části jazykové zkoušky hodnocen známkou 4 – 
nevyhověl(a) 

− Při stanovení celkového výsledku písemné zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. 
Celková úroveň písemné části zkoušky kandidáta se zvlášť pečlivě zvažuje, jestliže kandidát 
z některé její složky neprospěl. Součástí klasifikačního záznamu je přesný rozpis bodového 
hodnocení ústní části jazykové zkoušky. 

7.2. Kurzy  
Škola hodnotí výsledky studentů na konci každého pololetí a/nebo na konci kurzu. Učitel 
předmětu ústně seznámí studenty s hodnocením. Po úspěšném absolvování kurzu vydá škola 
studentovi na požádání osvědčení s uvedením známky. Na požádání bude studentům na konci 
každého pololetí vydáno osvědčení potvrzující jejich pokrok, a to dosažením úrovně A1, A1+, 
A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1. 
Studenti jsou hodnoceni známkami – výborně, velmi dobře a dobře a neprospěl(a). 
Konverzační a speciální kurzy nejsou hodnoceny. Studenti s účastí nižší než 75 % nejsou 
klasifikováni.  
Kontrolní testy učitelé provádějí během trvání kurzu dle vlastního uvážení a mohou je použit 
jako podklad ke klasifikací studentů. 
Vysvědčení se vydávají pouze studentům, kteří úspěšně složí základní nebo obecnou státní 
jazykovou zkoušku. Ostatní studenti obdrží na požádání osvědčení o absolvování kurzu.  
Absolventům ročního kurzu škola vydává osvědčení při 75% účasti na výuce.  
 
 
V Praze dne 14.10.2022    ...................................................... 
        ředitelka Jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o 
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