
       G y m n á z  i  u m,  
                    Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace 

 

 

 

Š k o l n í  ř á d  
 

Ředitelka Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, vydává v souladu s ustanovením 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), § 30, ve znění příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 Sb.,   

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č. 

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami – v platném znění); Listiny práv a svobod a v souladu s Úmluvou 

o právech dítěte tento školní řád. 

PREAMBULE 
 

Žáci gymnázia jsou povinni dodržovat všeobecné právní normy a tento školní řád. Svým 

chováním a vystupováním se spolupodílet na vytváření příznivého vnitřního klimatu školy a přispívat 

k šíření dobrého jména našeho gymnázia na veřejnosti. Prvořadou povinností žáků je dosažení co 

nejlepších výsledků ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. 

 

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

1. Žáci mají právo  

a) na vzdělávání a školské služby podle školního vzdělávacího programu, popř. dalších 

platných učebních dokumentů, 

b) rozvíjet svou osobnost podle míry svého nadání, rozumových a fyzických schopností, 

c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

d) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je 

povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,  

f) vyjadřovat se adekvátní formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 

záležitostí jejich vzdělávání, odpověď na tato vyjádření bude formulována přiměřeně 

jejich věku a stupni vývoje 

g) na informace a poradenskou pomoc školy poskytovanou školním poradenským 

pracovištěm ve složení výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence, 

h) na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, 

s poruchami učení nebo chování,  

i) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, 

j) na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny, 

k) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj, 

l) na volný čas a přiměřený odpočinek po skončení výuky. 

 

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny c), d), g) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 
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V případě zletilých žáků mají právo na informace také jejich rodiče, popřípadě osoby, které 

vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.  

 

 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

1. Žáci mají povinnost 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.), 

b) dosahovat studijních výsledků pouze čestným způsobem, 

c) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem, 

e) alespoň jednou v každém všedním dni kontrolovat školní e-mail, který slouží jako oficiální 

komunikace mezi školou a žákem. Pokyny zasílané na tento mail jsou závazné. 

f) účastnit se distanční výuky v případě jejího zavedení. Distanční výuka je povinná, probíhá 

v souladu se Školským zákonem.  

2. Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.  

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni  

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zák. č.561/2004 Sb., a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

III. Pobyt ve škole 
 

1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, 

nejpozději 10 minut před začátkem první hodiny jeho rozvrhu. Žák je povinen zúčastňovat se 

vyučování všech povinných, volitelných a dalších předmětů, které si závazně vybral. Se 

zvoněním na začátku každé vyučovací hodiny musí být přítomen v příslušné učebně, není-li 

vyučujícím předem stanoveno jinak, mít v hodinách učebnice a školní potřeby podle rozvrhu 

hodin a pokynů vyučujících a žákovskou knížku nebo studentský průkaz. Ve volných hodinách 

mezi výukou se musí chovat ukázněně, aby nerušil vyučování. 

2. V průběhu přestávek a volných hodin je žákům v budově školy, s výjimkou míst k tomu 

určených, zakázáno pobíhat a hrát míčové hry. 

3. Během teoretického vyučování (dále jen vyučování) smí nezletilí žáci opustit budovu školy 

pouze s písemným souhlasem třídního učitele nebo jeho zástupce, ve výjimečných případech 

jiného vyučujícího ve třídě. Písemnou propustku žáci odevzdají při odchodu na vrátnici. Zletilí 
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žáci mohou opustit budovu školy s písemným ověřením třídního učitele nebo jeho zástupce, ve 

výjimečných případech jiného vyučujícího ve třídě. Při pravidelném dlouhodobějším 

uvolňování vystaví třídní učitel žákovi trvalou propustku na určité hodiny a dny v týdnu, 

kterou se na vrátnici žák pouze prokáže. 

4. Výtah smějí používat jen žáci školy jmenovitě schváleni vedením školy, a to po dobu nezbytně 

nutnou. Tito žáci obdrží čip, který vrátí ihned po uplynutí stanovené lhůty. V případě jeho 

ztráty uhradí penále ve výši 1 000Kč. 

5. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí a jejich propagace. 

6. Ve škole není povolena ani reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a 

prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožující 

či poškozující životní prostředí.  

7. Výslovně je žákům zakázáno hrát hazardní hry, kouřit, distribuovat a zneužívat návykové látky 

a konzumovat alkohol v době školního vyučování i na akcích pořádaných školou (viz prevence 

sociálně patologických jevů). 

8. Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování a na akcích pořádaných školou jsou 

součástí školního řádu (viz příloha č. 2). 

9. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák, u 

nezletilých zákonný zástupce, písemně třídnímu učiteli. Takový žák se může zúčastnit 

vyučování jen se souhlasem lékaře.  

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy 

 
1. Provoz školy je zajištěn v průběhu pracovního týdne od 6:45 do 16:00 hodin. 

2. Žáci gymnázia se mohou zdržovat v budově školy za účelem studia či mimoškolních aktivit       

i po vyučování a využívat k těmto účelům i zařízení školy, ale jen za dozoru. Dozor může 

vykonávat každý zaměstnanec gymnázia nebo osoba starší 18 let, která má přímé pověření 

ředitelkou školy. 

3. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky od 7:00 do 11:40.  

4. V době hlavních i vedlejších prázdnin je provoz školy omezen.  

5. Vyučování probíhá podle harmonogramu, rozvrhu hodin a režimu dne schváleného ředitelkou 

školy, organizace vyučování se řídí vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

(ve znění pozdějších předpisů). 

6. Žáci se řídí stálým rozvrhem, případně jeho změnami, které jsou vyvěšovány nejpozději do 14 

hodin předchozího dne na informační nástěnce a na webových stránkách školy. Povinností 

žáků je sledovat suplování. 

7. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Časy začátků a konců vyučovacích hodin jsou 

určeny takto:  

 

1. hodina    7:00 – 7:45 

2. hodina    7:50 – 8:35 

3. hodina    8:40 – 9:25 

4. hodina    9:35 – 10:20 

5. hodina    10:40 – 11:25 

6. hodina    11:35 – 12:20 

7. hodina    12:30 – 13:15 

8. hodina    13:20 – 14:05 

9. hodina    14:10 – 14:55 

10. hodina    15:00 – 15:45 

Začátky a konce hodin jsou pro žáky závazné.  
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8. Veškerá korespondence, kterou se žák obrací v úředních záležitostech na školu, jím musí být 

podepsána, u nezletilých žáků pak musí být navíc podepsána alespoň jedním z rodičů či 

zákonných zástupců.  

9. Na základě žádosti žáka, který splnil povinnou školní docházku, může ředitelka školy povolit 

opakování ročníku - §52 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb. 

10. Žák, který ukončil povinnou školní docházku, může požádat ředitelku školy o přerušení studia, 

a to až na dobu dvou let. Na žádost žáka může být přerušení ukončeno i před uplynutím doby 

přerušení studia - §66 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. 

11. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně ředitelce školy. U nezletilých žáků je 

nutnou součástí písemného sdělení podpis rodiče nebo zákonného zástupce - §68 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. 

12. Pokud žáci uzavírají pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o 

provedení práce i během období školního vyučování, jsou povinni projednat tuto skutečnost s 

třídním učitelem. 

13. Žáci nemohou během školního roku přestupovat z jednoho volitelného předmětu do druhého. 

Ve výjimečných případech přestup povoluje ředitelka školy. Žák je pak povinen vykonat 

rozdílové zkoušky. Žáci, kteří si zvolí nepovinný nebo jiný výběrový předmět, navštěvují tento 

předmět povinně po celou dobu jeho trvání. 

14. Žáci požadující uvolnění z tělesné výchovy jsou povinni tak učinit bezprostředně po vzniku 

okolností vedoucích k podání žádosti. Pozdě podaná žádost o uvolnění není omluvenkou pro 

již zameškané hodiny. Písemná žádost rodičů nezletilých žáků či osob pobírajících na nezletilé 

žáky ekonomické zvýhodnění či žádost zletilých žáků musí být podložena vyjádřením lékaře a 

uvedením požadované doby uvolnění z tělesné výchovy. Žáci žádající uvolnění z jiného 

předmětu podají žádost prostřednictvím třídního učitele nejpozději do 15. září školního roku, 

pro který požadují uvolnění - §50 odst. 2 zákon č.561/2004 Sb. 

 

 

V. Školní jídelna 

 
1. Žáci mají právo stravovat se ve stravovacím zařízení – ve školní jídelně Základní školy A. 

Kučery. 

2. Žáci se při výdeji jídla prokazují platným stravovacím čipem.  

3. Obědy se vydávají v době od 11:45 hodin do 14:30 hodin podle stanoveného rozpisu. 

4. V prostorách školní jídelny žáci respektují zásady stolování a slušného chování. 

5. Žáci jsou povinni respektovat pokyny pedagogického dozoru, všech pedagogů gymnázia a 

pracovníků výdejny stravy. 

6. Po skončení oběda žák zasune židli a odnese použité nádobí. 

7. Pokud žák opakovaně poruší pravidla pro chování ve výdejně stravy, může být ze stravování 

vyloučen. 

 

VI. Exkurze, studentské výměny, lyžařský výcvik, sportovní kurz, 
společensky prospěšné a charitativní akce 

 

1. Odborné exkurze a návštěvy vybraných kulturních a společenských akcí tvoří nedílnou součást 

výuky a jejich návštěva je pro žáky povinná. Žáci se při nich řídí pokyny pedagogického 

pracovníka pověřeného dozorem a bez jeho souhlasu se nesmí z určeného místa vzdálit. 
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Finanční náklady s akcemi spojené hradí žáci vždy před konáním akce. Při nepřítomnosti ve 

škole počínající dnem konání akce a neoznámené předem se z organizačních důvodů finanční 

úhrada nevrací.  

2. Žáci při exkurzích dodržují předpisy bezpečnosti a hygieny práce a řídí se pokyny pracovníků 

organizace, v níž se exkurze koná.  

3. Žák se i mimo školu chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval 

pověst školy. 

4. Literárně-historická exkurze do Prahy jako součást výuky se uskutečňuje v průběhu 1. pololetí 

maturitního ročníku všech typů studia, pokud ředitelka školy nestanoví jinak. Organizuje ji 

třídní učitel ve spolupráci s vyučujícím předmětu českého jazyka a dějepisu v dané třídě.  

5.  Lyžařský výcvik se organizuje pro žáky sekundy a kvinty osmiletého studia a 1. ročníku 

čtyřletého studia. Tato aktivita je součástí výchovného vzdělávacího procesu a jeho organizace 

se řídí pokynem MŠMT ČR k organizaci lyžařských výchovně výcvikových kurzů.  

6. Sportovní kurz se realizuje v souladu se ŠVP v septimách a 3. ročníku čtyřletého studia a řídí 

se pokynem MŠMT ČR. 

7. Třídní exkurze se organizují jedenkrát ročně a trvají nejvýše dva vyučovací dny. Na každých 

25 žáků je při třídní exkurzi určen příslušným zástupcem ředitelky jeden pedagogický 

pracovník. Žáci se při třídních exkurzích řídí pokyny pedagogického dozoru. Pro žáky, kteří na 

exkurze nejedou, je zajištěno náhradní vyučování. Vždy je nutno řídit se pokyny provozovatelů 

zařízení, která žáci využívají.  

8. Při koupání v místech, kde je to dovoleno, smějí žáci vstupovat do vody nejvýše po 10 a jen za 

dozoru pedagogického pracovníka, který je dobrým plavcem. Místo koupání pedagogický 

dozor předem prověří a vyhradí, v jiných místech je koupání zakázané.  

9. Ředitelka gymnázia vždy uzavírá písemnou smlouvu o případném zapojení žáků školy do akcí 

nadačních, charitativních a jiných obecně prospěšných organizací. Uvolnění v době vyučování 

je vázáno na písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého.  

Zodpovědnost za žáka přebírá po dobu trvání akce tato organizace. 

 

 

VII. Vztah k lidem a hmotným hodnotám 
 

1. Žáci se chovají zdvořile a ohleduplně, dbají pokynů pedagogických pracovníků, popř. dalších 

zaměstnanců školy. Všichni pracovníci gymnázia všech úseků jsou ve vztahu k žákům 

výchovnými pracovníky a jako takové jsou žáci povinni je respektovat. 

2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy nebo jinému 

žákovi se vždy považují za závažné porušení školního řádu. 

3. Jakékoliv projevy rasismu, šikanování, vandalství, brutality a patologického hráčství budou 

posuzovány jako hrubé porušení školního řádu. 

4. Žáci jsou povinni dbát o zdraví své i svých spolužáků a předcházet úrazům. Zároveň jsou 

povinni nedávat příčinu ke škodám na majetku spolužáků, pracovníků školy i majetku školy. 

5. Žák je povinen šetrně zacházet s majetkem školy. Jedná se o lavice, židle, další nábytek, 

žaluzie, šatní skříňky, malby v místnostech školy a na chodbách, laboratorní zařízení, učební 

pomůcky a veškerá další technická zařízení. Dojde-li k poškození tohoto majetku, je žák 
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povinen toto poškození okamžitě hlásit vyučujícímu příslušné vyučovací hodiny, případně 

příslušnému dozoru a v případě poškození v kmenové učebně také třídnímu učiteli. 

6. Pokud žák majetek školy poškodí úmyslně nebo svou nedbalostí, plně za škodu odpovídá 

zletilý žák, u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce. Odstranění škody zajistí na vlastní 

náklady v době dohodnuté se statutárním zástupcem gymnázia.  

7. Žák je povinen dodržovat pravidla hospodaření s energiemi. 

8. Žák se podílí na zkvalitňování vnějšího i vnitřního areálu školy, vždy však pod vedením nebo 

se souhlasem odpovědného pracovníka školy.  

9. Nalezne-li žák ve škole nebo v jejím okolí věc, která mu nepatří, odevzdá ji neprodleně na 

vrátnici nebo v kanceláři školy. 

10. Žáci jsou pojištěni proti úrazům a krádežím.  

 

VIII.  Bezpečnost, ochrana zdraví a pořádek 
 

1. Žáci docházejí do školy v čistém a společensky vhodném oblečení.  

2. Žáci jsou povinni po příchodu do školy odložit svůj svrchní oděv včetně pokrývek hlavy do 

šatních skříněk a přezout se do čisté a bezpečné domácí obuvi. Na hodiny tělesné výchovy nosí 

žáci do tělocvičny čistou sportovní obuv, ne obuv užívanou současně na hřišti. Není povoleno 

vstupovat do budovy školy v kolečkových bruslích. 

3. Žáci udržují v pořádku své pracovní místo, udržují pořádek ve všech prostorách školy. 

4. Při přechodu z jedné učebny do jiné jsou žáci povinni brát si všechny osobní věci s sebou. 

Škola nenese odpovědnost za věci ztracené nebo zapomenuté. 

5. Za věci ponechané v šatně a ve třídě po ukončení vyučování škola neodpovídá. Pokud si je zde 

žák ponechá, činí tak na vlastní riziko a věci musí uložit tak, aby nebránily provozu školy 

(výuce, úklidu apod.). 

6. Vedení školy zakazuje žákům nosit do školy větší částky peněz a cenné věci. Pokud tak           

z nezbytných důvodů učiní, mají právo uložit si je po dobu vyučování prostřednictvím třídního 

učitele do trezoru školy. V opačném případě nenese škola odpovědnost za škodu vzniklou 

případným odcizením. 

7. Úrazy či nevolnosti v průběhu vyučování a zjištěné ztráty jsou žáci povinni neprodleně nahlásit 

vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

8. V areálu školy, v jeho okolí a na školních akcích i mimo areál školy je žákům přísně zakázáno 

kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat toxické látky.  

9. Žákům není v době výuky dovoleno konzumovat jídlo, pít nápoje a žvýkat žvýkačky. 

10. Žákům není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče (varné 

konvice apod.).  

11. Používat vlastní přenosný počítač ve výuce mohou žáci jen s vědomím vedení školy a po 

absolvování školení o bezpečnosti. Vždy však se souhlasem příslušného vyučujícího. Za ztrátu 

a škody vzniklé na počítači či příslušenství nenese škola zodpovědnost. Žáci mohou využívat 

počítač pouze pro činnosti spojené s aktuální výukou, a to pouze pomocí prostředků 

povolených vyučujícím. Zároveň platí zákaz přihlašování se na PC pod cizí identitou, na cizí 

účet. V případě porušení těchto pravidel bude žákovi udělen snížený stupeň z chování. 

12. Je zakázáno narušovat školní síť, včetně bezdrátové (např. zřizováním mobilních hotspotů). 

13. Ve vyučovacích hodinách (včetně výuky mimo budovu školy) je zakázáno mít zapnutý mobilní 

telefon. Bez souhlasu učitele je v hodině zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy. První 

porušení bude potrestáno udělením napomenutí třídního učitele, při opakovaném porušení 

dalšími výchovnými opatřeními (důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy). Před výukou 

TV je žáci mohou uložit u vyučujícího. V opačném případě nenese škola odpovědnost za škodu 

vzniklou případným odcizením.  
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14. Žákům je zakázáno nosit do školy i na školní akce mimo areál školy zdraví škodlivé látky, 

výbušniny, zápalné látky, jakékoli typy střelných, sečných i bodných zbraní a jiné materiály 

ohrožující zdraví a život. Rovněž je zakázáno nosit či vodit do školy živá zvířata. 

15. K zajištění pořádku určuje třídní učitel ve své třídě dvojici žáků, tzv. pořádkovou službu. Jejich 

jména zapíše do třídní knihy. Mezi povinnosti pořádkové služby patří:  

• připravit pomůcky podle pokynů vyučujícího; 

• dohlížet na čistotu a pořádek ve třídě; 

• připravovat učebnu na vyučování, mazání tabule (průběžné i na konci hodiny), 

nachystat křídu apod. 

• nahlášení nepřítomných spolužáků vyučujícímu na počátku každé hodiny; 

• oznámení skutečnosti, že vyučující nenastoupil do hodiny, a to do 5 minut po začátku 

vyučovací hodiny vedení školy; 

• při přechodu do jiné učebny zajistit zhasnutí světel ve třídě; 

• hlásit neprodleně třídnímu učiteli závady a poškození inventáře nebo zařízení učebny; 

• po ukončení každé vyučovací hodiny uklidit třídu (zavřít okna, zajistit úklid v lavicích, 

poslední hodinu vyučovanou v dané učebně zajistit rovněž zvednutí všech židlí na 

lavice). 

 

16. V případě naléhavé potřeby si může žák vyzvednout náhradní klíč od individuální šatnové 

skřínky u školníka, pokud náhradní klíč od své IŠS školníkovi svěřil, po předložení dokladu o 

své totožnosti.   

17. Třídní učitel zajistí předání klíčů od skříněk průkazným způsobem a jejich opětovné navrácení 

školníkovi. Ztratí-li žák klíč, uhradí výměnu celého zámku skříňky včetně dvou klíčů. 

18. V laboratořích chemie, fyziky, biologie, v učebnách IVT, v tělocvičnách, posilovně i na 

školním hřišti jsou žáci povinni dodržovat provozní řády odborných učeben. Vyučující daného 

předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku  

a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení provede učitel záznam do 

elektronické třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří samostatnou přílohu školního řádu, 

proto je jejich porušení posuzováno jako porušení školního řádu.   

 

 

IX. Prevence sociálně patologických jevů 
 

1. Šikanování, rasismus, xenofobie, intolerance 

Ve škole, na všech akcích pořádaných školou i mimo školu jsou žákům zakázány jakékoli 

projevy šikanování, rasismu a xenofobie a intolerance. Veškeré projevy tohoto jevu jsou žáci 

postižení i žáci jako svědci povinni oznámit metodiku prevence, výchovnému poradci, školní 

psycholožce nebo jinému pedagogickému pracovníku. 

Porušení tohoto zákazu se považuje za porušení školního řádu, přičemž opakované projevy 

jsou klasifikovány jako hrubé porušení školního řádu. Každý případ porušení bude projednán 

individuálně dle metodického pokynu MŠMT č. j. 24 246/2008-6 všemi členy školního 

poradenského pracoviště s  vedením školy a třídním učitelem. 

 

2. Návykové látky (alkohol, tabák a další návykové látky) 

Ve škole, na všech akcích pořádaných školou i mimo školu je žákům zakázáno nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek, tento zákaz se vztahuje i na okolí školy. Žáci rovněž 

nesmí přijít do školy pod vlivem těchto látek. Žáci jako svědci jsou povinni sdělit porušení 

tohoto zákazu metodiku prevence, výchovnému poradci, školní psycholožce nebo jinému 

pedagogickému pracovníku. 
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Porušení tohoto zákazu se považuje za porušení školního řádu, přičemž opakované projevy 

jsou klasifikovány jako hrubé porušení školního řádu. Každý případ porušení bude projednán 

individuálně dle metodického pokynu MŠMT č. j. 24 246/2008-6 všemi členy školního 

poradenského pracoviště, s vedením školy a třídním učitelem. 

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při užití návykové látky žákem zpracovává 

metodické doporučení MŠMT č. j. 21 291/2010-28.  

Na základě přílohy č. 1 metodického pokynu MŠMT č. j. 24 246/2008-6 budou o každém 

porušení tohoto bodu zpraveni zákonní zástupci žáků. 

Kázeňská opatření vycházející ze školního řádu jsou pouze opatřeními školy, probíhají 

nezávisle na vyšetřování jiných orgánů (Policie, Orgán sociálně právní ochrany dítěte aj.). Z 

jednání je vždy vyhotoven zápis, kopii obdrží každý účastník, originál je součástí dokumentace 

školy. 

 

 

3. Neomluvená absence, záškoláctví 

viz kapitola Omlouvání absence 

 

4. Krádeže, vandalismus 

Žák zachází šetrně se svými věcmi, věcmi ostatních spolužáků i s majetkem a zařízením školy, 

zabraňuje ztrátám a krádežím. Žákům je zakázáno svévolně ničit a zcizovat majetek školy a 

majetek spolužáků či jiných osob. Jakékoli poškození či krádež majetku školy, jiných 

spolužáků či pracovníků školy je žák povinen ihned nahlásit některému vyučujícímu. 

Poškodí-li žák úmyslně či odcizí majetek jiného žáka, majetek školy a majetek spolužáků nebo 

pracovníků školy, je povinen škodu nahradit. Náhrada může být požadována i tehdy, jestliže 

žák způsobil škodu z nedbalosti. 

Úmyslné poškozování majetku i krádeže jsou klasifikovány jako porušení školního řádu, 

přičemž opakované projevy jsou klasifikovány jako hrubé porušení školního řádu. Každý 

takový opakovaný případ porušení bude projednán individuálně dle metodického pokynu 

MŠMT č. j. 24 246/2008-6 všemi členy školního poradenského pracoviště s vedením školy a 

třídním učitelem. 

Krádeže řeší Policie ČR. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Porušení školního řádu bude dle závažnosti neprodleně postiženo kázeňskými opatřeními (viz 

Výchovná opatření – příloha č. 3), na závěr klasifikačního období může být porušení školního 

řádu klasifikováno druhým nebo třetím stupněm z chování. 

2. Všichni žáci mají právo obracet se se všemi svými problémy na všechny pracovníky školy a na 

vedení gymnázia, nejlépe prostřednictvím volených zástupců své třídy (studentské rady). V 

případě nepřítomnosti třídního učitele se žák obrací na stanoveného zástupce třídního učitele.  

3. Konzultační a poradenské služby poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům školní 

poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence). 

 

 

Součástí školního řádu jsou i následující přílohy: 
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1. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. 

2. Pravidla pro omlouvání absence. 

3. Výchovná opatření. 

4. Individuální vzdělávací plán. 
 

 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila aktualizovaný Školní řád s přílohami na svém zasedání 

dne 12. 10. 2011. 

 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti 1. 12. 2011  

 

 

 

             

............……………………… 

Mgr. Šárka Staníčková 

ředitelka gymnázia 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný Školní řád dne 12. 10. 2011. 

 

 

             

         ……………………………….. 

               Mgr. Michaela Böhmová 

               předsedkyně Školské rady 

 

Úprava školního řádu nabývá účinnosti 1. 9. 2020.  

     

   

 ............……………………… 

Mgr. Šárka Staníčková 

ředitelka gymnázia 

 


