
Stanovení pravidel pro splnění praktického vyučování 

Pro žáky oborů vzdělání s výučním listem 

S ohledem na dosavadní zkušenosti s absencí žáků a jejím přímým dopadem na sníženou úroveň 

znalostí a dovedností v předmětu Odborný výcvik, je stanovena hranice zameškaných hodin na 

ODV. Tolerance je určena ve výši 10%. To znamená, že pro oba turnusy platí,  

že zamešká – li žák více jak 5 dnů odborného výcviku, bude po něm požadováno splnění 

zbývajících 95 % a to beze zbytku. Pro plnění těchto dnů, během nichž žáci načerpají dostatečné 

znalosti, dovednosti a vědomosti, budou využívány volné dny během školního roku (ředitelská 

volna, vedlejší i hlavní prázdniny). Místem výkonu ODV bude školní pracoviště praktického 

vyučování pod vedením učitelů odborného výcviku. 

Jakékoliv výjimky může polit pouze ředitel školy na základě písemné žádosti žáka a jeho 

zákonných zástupců s ohledem na doložený závažný důvod, pro který nemohl žák splnit 

požadovaný rozsah ODV (vážné zdravotní důvody – zlomenina, pobyt v nemocnici apod.). 

Souhrn: 

Žák oboru vzdělání s výučním listem (bez ohledu na obor vzdělání a ročník), může zameškat  

za 1. pololetí šk. roku pouze 5 dnů ODV. Ostatní zameškané dny (hodiny  

se zaokrouhlují na dobu výkonu ODV pro jednotlivé ročníky: 1. ročník 6 vyučovacích hodin, 

vyšší ročníky pak 7 popř. 8 vyučovacích hodin) jsou pak požadovány na žáku, aby je splnil  

ve stanoveném náhradním termínu a ne na úkor teoretického vyučování (pouze v jeho osobním 

volnu). 

 

Pro žáky oborů vzdělání s maturitní zkouškou  

Pro předmět učební praxe platí, že je tolerován pouze jeden den UPR zameškaný za pololetí  

a jinak musí být zbytek dnů splněn beze zbytku. Hodiny se zaokrouhlují do plného počtu hodin 

vyučovacího dne (platné pro příslušný ročník). Tzn., když žák zamešká např. v prvním ročníku 

8 hodin učební praxe, je mu tolerováno 6 hodin a zbývající 2 hodiny jsou pak nahrazeny jako 

jeden celý den (v rozsahu 6 vyučovacích hodin).  

Pravidlo pro PVY bezpodmínečné platné pro všechny žáky: 

V případě, že se žák nemůže dostavit na pracoviště v předepsaný den a hodinu, je jeho povinností 

do začátku výkonu PVY se na přiděleném pracovišti omluvit – prokazatelně (mailem, SMS, 

telefonicky – s kým, v jakém čase apod.). Nejpozději do tří dnů pak předložit TU písemnou 

omluvu ze své absence na ODV a to bez ohledu, jak dlouho jeho absence ještě bude trvat. Po 

návratu do školy pak doloží omluvu na celou dobu své absence. V případě porušení tohoto 

pravidla, budou zameškané hodiny na PVY považovány za neomluvené  

a na pozdější doklady již nebude brán zřetel. 

 


