
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

Směrnice k zajišťování kvalifikačních kurzů pro žáky. 

Čj. OUChr-ŘS 109/21 

Vypracoval: Mgr. Miloslava Šilarová 

Schválil: Ing. Bc. Jaroslav Bálek 

Směrnice nabývá platnosti dne : 1.9. 2021 (nahrazuje směrnici OUChr -ŘS 51/13  

                                                                                                  a dodatek OUChr-ŘS 65/15) 

Směrnice nabývá účinnosti dne : 1.9. 2021 

Přílohy: 

1. Seznam oborů s určenými kvalifikačními zkouškami v rámci školních osnov 

2. Přihláška do kvalifikačního kurzu v rámci školních osnov 

 

 

Obecná ustanovení: 

Ve smyslu ust. § 165, odst. 1, pís. a) zákona č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) vydávám jako statutární orgán školy směrnici 

pro zajišťování kvalifikačních kurzů žáků Odborného učiliště Chroustovice (dále jen školy). Tato směrnice je 

součástí organizačního řádu školy. 

Cílem směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení smluv o zajištění kvalifikačních kurzů a zkoušek nabízených 

školou jejím žákům. 

Organizace kurzů se řídí touto směrnicí školy (včetně případných následných dodatků) a příslušnými 

smlouvami o zajištění konkrétního kvalifikačního druhu kurzu. 
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Čl. l 

Předmět a rozsah úpravy 
Tato směrnice obecně stanoví postupy vedoucí k organizaci kvalifikačních kurzů a nabízených navazujících 

odborných zkoušek žákům v průběhu studia na škole. Důvodem k dalšímu kvalifikačnímu vzdělávání žáků v 

rámci kurzů je zvýšení šance jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 

 

 

ČI. 2 

Organizace kurzů 

Organizace a průběh kurzů se řídí obecně platnými předpisy pro jednotlivé kvalifikační kurzy. 

Škola zajišťuje výše uvedeným žákům tyto kvalifikační kurzy: autoškola, sváření, práce s řetězovou pilou a 

křovinořezem, případně další kurzy provozované v rámci doplňkové činnosti. 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Název organizace:  

Adresa: 

Telefon: 

IČO: 

Ředitel školy: 

Statutární zástupce ředitele: 

Typ školy: 



ČI. 3 

Kurzy v rámci školních osnov. 

Cílem kurzů je poskytnout žákům školy absolvování jednotlivých kvalifikačních kurzů 

v odpovídající kvalitě a tím rozšířit jejich možnosti a předpoklady uplatnění se na trhu práce. 

Obsahy kurzů jsou součástí školních osnov a mají přímou souvislost se studijním oborem, který jednotliví žáci 

studují. 

Pro každý učební obor je určen jeden kvalifikační kurz,  u kterého škola žákům zajistí možnost vykonání 

závěrečné kvalifikační zkoušky zdarma. 

Žák bude do kvalifikačního kurzu zařazen v druhém ročníku studia zdarma za předpokladu, že: 

a) v závěrečném hodnocení prvního ročníku bude mít odborný výcvik hodnocen stupněm 1 nebo 2 

b) první ročník ukončil hodnocením „prospěl“ nebo „prospěl s vyznamenáním“ 

c) během druhého pololetí prvního ročníku nebude mít žádná kázeňská opatření 

d) žák prvního ročníku podá přihlášku pro zařazení do kurzu do 5. června 

V mimořádných případech lze ředitele školy požádat o výjimku a prominutí splnění některé z výše 

uvedených podmínek. Tato výjimka musí být řádně odůvodněná. 

Pokud žák nebude zařazen do kurzu bezúplatně, může si podat přihlášku do placeného kurzu v případě, že 

předem uhradí odpovídající částku. 

Nebude-li žák, z jakéhokoliv důvodu, zařazen do kvalifikačního kurzu, bude navštěvovat výuku teorie 

předmětu pro kvalifikační kurz bez možnosti vykonání závěrečné kvalifikační zkoušky. Studijní výsledky 

tohoto předmětu budou hodnoceny standardním způsobem dle klasifikačního řádu školy. 

Další organizace a průběh kurzů se řídí obecně platnými předpisy pro jednotlivé kvalifikační kurzy. Veškeré 

správní poplatky spojené s vykonáním profesní zkoušky (lékařská prohlídka, poplatky úřadům, apod. si žák 

hradí sám (dle čl. 10 této směrnice). 

V případě, že žák nesloží závěrečnou profesní zkoušku v prvním řádném termínu, náklady spojené s dalšími 

případnými profesními zkouškami (náhradní, opravná)  si hradí sám (v případě neplnoletého žáka jeho 

zákonný zástupce) a to vždy před vlastním zahájením opravné závěrečné profesní zkoušky, v případě 

nesplnění této povinnosti mu provedení této opravné zkoušky nebude umožněno. 

Žákovi budou v případě jeho zájmu nabídnuty další kondiční a doplňkové vyučovací hodiny nad rámec 

základního kurzu, které však žák nebo jeho zákonný zástupce hradí sám. 

       

         

         Čl. 4 

        Kurzy organizované mimo školní osnovy učebního oboru za úplatu. 
Kvalifikační kurzy a zkoušky, které nejsou určené pro obor, ve kterém žák studuje, jsou žákovi umožněny za 

úplatu dle aktuálního ceníku školy nebo podle sjednané ceny příslušného kurzu. Organizace a průběh kurzů se 

řídí obecně platnými předpisy pro jednotlivé kvalifikační kurzy. Bude-li žák účastníkem kurzu za úplatu a 

tento z důvodů vlastního zavinění nedokončí nebo bude z tohoto vyloučen pro hrubé porušení předpisů pro 

daný kurz, nebude jemu nebo jeho zákonnému zástupci vrácena žádná část z již uskutečněné platby. 

V mimořádných případech může výjimky udělit ředitel školy. 

 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti žáků 

Žák je povinen zúčastňovat se výuky dle školou stanoveného rozvrhu pro daný typ a druh kurzu, dodržovat 

normy pro žáka školou stanovené, připravovat se řádně a odpovědně na teoretickou i praktickou část výuky 

dle pokynů vyučujícího kurzu. Je povinen tak činit v souladu s relevantními právními normami, školským 

zákonem, školním řádem, interními předpisy a vnitřními resortními prováděcími směrnicemi. 

 

 

 

Č1. 6 

        Forma povinných plateb. 

Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen před zahájením kurzů a následně i závěrečných zkoušek uhradit 

veškeré poplatky z charakteru kurzu vyplývající. 

V případě kurzů za úplatu je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen uhradit veškeré platby spojené s 

absolvováním kurzu před jeho zahájením (cena kurzu, správní poplatky apod.), jinak mu nebude umožněno 

kurz zahájit. 



 

Č1. 7 

Předcházení rizikům 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při průběhu kvalifikačních kurzů a činnostech, s jejich 

absolvováním souvisejících, a při poskytování školských služeb ve smyslu ust. § 29, pís.a), odst. 1-3. zákona 

č. 561/2004Sb. (školský zákon v platném znění) 

 

 

ČI. 8 

Poučení žáku 

Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o podmínkách, základních praktických a bezpečnostních zásadách a 

možném ohrožení zdraví v průběhu zvoleného kvalifikačního kurzu. 

Žáci (zákonní zástupci neplnoletých žáků) jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na absolvování kurzu ve smyslu 

ust. § 22 zák. č. 561/2004Sb. (školský zákon v platném znění). 

 

 

ČI. 9 

Dozor nad žáky 

Škola je v rámci kurzů povinna vykonávat podle zvláštních předpisů náležitý dohled nad nezletilými žáky ve 

smyslu ust. § 415, 422 zákona č, 40/1964Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to v zájmu 

předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. 

O zajištění dohledu rozhoduje ředitel školy ve smyslu ust. § 164. odst.l, pís.h) zákona č. 561/2004Sb. (školský 

zákon v platném znění). 

 

ČI. 10 

Ceník 

Kvalifikační zkoušky jsou rozděleny na bezplatné a hrazené žákem (zákonným zástupcem neplnoletého žáka). 

V případě bezplatného zařazení do kurzu škola zajistí pro žáka zdarma přípravu pro určený kvalifikační kurz, 

který je součástí školních osnov daného oboru a má s ním přímou souvislost. 

Pokud žák splňuje všechny výše uvedené podmínky, škola umožní žákovi vykonání závěrečné kvalifikační 

zkoušky, případně opravných zkoušek. Správní poplatky spojené se zkouškami si žák hradí sám. 

V případě autoškoly žák hradí výše uvedené správní poplatky spojené se zkouškami, poplatek za předvedení 

ke zkoušce a v případě opravné zkoušky také poplatek za provoz příslušného vozidla dle ceníku autoškoly 

(příloha č. 3). 

Případné další absolvované kurzy a závěrečné kvalifikační zkoušky si žák hradí sám nebo cestou zákonného 

zástupce, v případě neplnoletosti žáka. 

Ceník plateb jednotlivých kvalifikačních kurzů, platný v daném školním roce, je přílohovou součástí Směrnice 

pro vytváření kalkulací a ceníků a vzhledem k uskutečňovaným ekonomickým opatřením bude každý 

následný školní rok přehodnocen a upraven dle podmínek, potřeb a možností školy. 

 

 

 

ČI. 11 

Závěrečné ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 

 

 

 

 
 

Ing. Bc. Jaroslav BÁLEK 

ředitel školy



Příloha č. 1 
Seznam kvalifikačních kurzů a zkoušek pro jednotlivé učební obory. 

 

Sváření:  
 Zámečník 

 

Řetězová pila:  
 Truhlář                                         
 Tesař 

 

AS - traktor:   
 Zedník                                         
 Opravář                                          

 Chovatel zvířat                                           

 Zahradník                                        

 Dřevař 

 

AS - osobní auto:          
 Cukrář                                      
 Kuchař                                             

 Pekař 

 Módní dekoratérka  

 Prodavač  

 Pečovatelka  

 Aranžérka květin  

 Autoopravář 

Zpracovala: Mgr. Miloslava Šilarová Schválil: Ing. Bc. Jaroslav Bálek 



                                                          Přihláška  

                          do kvalifikačního kurzu v rámci školních osnov 
              

 

Jméno a příjmení  ……………………………………………………………………………… 

Datum narození ……………………… 

Bydliště ………………………………………………………………………………………… 

 

Učební obor ……………………………………………………………………………………. 

Odpovídající druh kvalifikačního kurzu ………………………………………......................... 
 

(Směrnice k zajišťování kvalifikačních kurzů jsou zveřejněny na: www.chroustovice.cz) 

 

Dne………………………                        ………………………………………………………………. 

                                                                           podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

 

Pokud nesplním podmínky pro zařazení do kurzu zdarma, souhlasím se zařazením do téhož  

kurzu za úplatu. 

                                                                     ……………………………………………………. 

                                                                         podpis žáka nebo jeho zákonných zástupců 

 
(Přihlášku žák odevzdá třídnímu učiteli nejpozději do 5. června!) 

___________________________________________________________________________ 

 

Vyjádření třídního učitele pro zařazení žáka do kvalifikačního kurzu zdarma: 

 

 Na konci druhého pololetí 1. ročníku žák prospěl v OV známkou  výborně nebo chvalitebně:       

         ano              ne       

 

 Žák 1. ročník ukončil celkovým hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl“:  

         ano              ne       

 

 Žák ukončil 2. pololetí 1. ročníku bez kázeňských opatření: 

         ano              ne       

 

 

  Dne ……………..                               Podpis třídního učitele …………………………………. 

 
(Přihlášku třídní učitel odevzdá se svým hodnocením žáka vedení školy nejpozději do 15. června!) 

 

 

 

Vyjádření vedení školy. 

 

 

V souladu se Směrnicí k zajišťování kvalifikačních kurzů bude žákovi/žákyni umožněno 

zařazení do odpovídajícího kurzu: 

 

                                           zdarma                     za úplatu                                         

 

 

 

Datum …………………..                                  podpis ředitele školy ………………………….

 

http://www.chroustovice.cz/

