Školní řád Gymnázia Oty Pavla
Vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky č. 48/2005
Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

I.

Chování žáků
a) Žáci svým chováním, jednáním a vystupováním dělají čest sobě, svým rodičům a svému
gymnáziu. Dodržují pravidla společenského chování, vyjadřují se kultivovaně, chodí do školy
slušně a vhodně oblečeni a upraveni.
b) Žáci se vždy chovají ke všem zaměstnancům školy s úctou a dle pravidel společenského chování.
c) Při vyučování a dalších činnostech pořádaných školou musí žáci vždy respektovat pokyny
vyučujících.
d) Využívání přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů ve výuce je vázáno na přímý souhlas
vyučujících. Bez výslovného souhlasu vyučujícího musí být uvedené elektronické přístroje zcela
vypnuty a umístěny mimo pracovní plochu (desku lavice) žáka.

II.

Docházka do školy
a) Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději 5 min. před začátkem vyučovací hodiny.
b) Pozdní příchody eviduje vyučující příslušné vyučovací hodiny.
c) Pokud se vyučování koná v zamčené odborné učebně, čekají všichni žáci v klidu před třídou.
d) Musí-li žák z vážných důvodů opustit školní budovu a její areál během vyučování, sdělí to
příslušnému vyučujícímu a třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, v krajním případě vedení školy.
V případě nevolnosti nebo úrazu může nezletilý žák opustit školu jen v doprovodu zákonného
zástupce. Výjimka z tohoto pravidla je možná jen v případě výslovného souhlasu zákonného
zástupce žáka.
e) Při odchodu do tělocvičny nebo na hřiště odcházejí žáci samostatně na základě poučení
vyučujících tělesné výchovy.
f) Na začátku vyučovací hodiny je žák povinen mít připraveny učební pomůcky, popř. cvičební úbor
nebo pracovní plášť.

III.

Omlouvání nepřítomnosti
a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, zákonný zástupce je povinen
uvést důvody v písemné žádosti o uvolnění. O této žádosti rozhodne třídní učitel, případně vedení
školy, pokud plánovaná absence přesáhne čtyři pracovní dny. Věci soukromého charakteru si žák
vyřizuje v době mimo vyučování.
b) Onemocní-li žák, nebo se nemůže účastnit výuky z jiných vážných důvodů, je zletilý žák nebo
zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří
dnů třídnímu učiteli.
c) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka důvody nepřítomnosti dokládá prostřednictvím
potvrzení příslušných institucí, které byl nucen navštívit v době vyučování.
d) Všechny vyučovací hodiny, kdy žák nebyl přítomen, musí byt řádně omluveny zákonným
zástupcem (zletilým žákem) v omluvném listě studijního průkazu, který žák předkládá svému
třídnímu učiteli ihned po ukončení absence.
e) Neúčastní-li se žák bez omluvy vyučování po dobu pěti dnů, vyzve ředitel školy písemně
zákonného zástupce (zletilého žáka), aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti žáka. Jestliže
do deseti dnů po doručení výzvy žák nenastoupí do školy a ani není omluven, přestává být žákem
školy (netýká se žáků plnících školní docházku).

IV.

Vyučovací proces
a) Žáci jsou klasifikováni a hodnoceni dle vyhlášek č. 13/2005, č. 48/2005 Sb. a v souladu s vnitřní
směrnicí školy č. 1/09 Pravidla klasifikace, která tvoří součást tohoto školního řádu.
b) Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního nebo druhého pololetí, určí ředitel školy termín
a formu dodatečných zkoušek pro doplnění klasifikace a to tak, aby u žáků plnících školní
docházku byla klasifikace za 1. pololetí uzavřena vždy do 31. 3. a do 30. 9. na konci 2. pololetí, u
ostatních žáků do 30. 6. (klasifikace za 1. pololetí) a do 30. 9. (klasifikace za 2. pololetí).

V.

VI.

c) Má-li žák v klasifikačním období v některém předmětu 25% a vyšší absenci z celkové docházky,
může mu vyučující nařídit dodatečnou zkoušku pro doplnění klasifikace.
Bezpečnost a ochrana zdraví
a) V areálu školy a na akcích pořádaných školou je všem žákům zakázáno kouřit, přinášet
a konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové a zdraví škodlivé látky a věci nebezpečné pro
zdraví a život.
b) Žáci se musí chovat tak, aby nezapříčinili zranění sobě nebo ostatním. Každý úraz je nutno ihned
hlásit vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli, který zajistí případné ošetření a zápis v knize úrazů.
c) V době polední přestávky určené na oběd, kdy se žáci stravují mimo areál školy, přebírá za žáka
odpovědnost jeho zákonný zástupce.
d) Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek ve své lavici, v učebnách, budově školy i jejím okolí.
Školní akce a sportovní kurzy
a) Škola organizuje školní exkurze, sportovní kurzy, zahraniční zájezdy a soustředění. V rámci těchto
aktivit jsou žáci povinni důsledně dodržovat tento školní řád a současně veškeré pokyny
vyučujících, popř. vedoucích, a to zejména dodržovat denní režim stanovený vyučujícím.
b) Účast na sportovních kurzech a školních exkurzích, které jsou součástí obsahu vzdělávání, je
povinná. Neúčast žáka je možno omluvit potvrzením od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti či
písemným zdůvodněním zákonného zástupce.
c) Žák nesmí bez předchozího výslovného souhlasu vyučujícího, popřípadě vedoucího opustit místo
konání akce, byť jen krátkodobě.
d) V návaznosti na čl. V. písm. a) je rovněž zakázáno během osobního volna nakupovat cigarety,
alkoholické nápoje a jiné návykové látky a zdraví škodlivé látky.

VII. Práva žáků
a) Každý žák má právo na vzdělávání a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb., informace
o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, informace a poradenskou pomoc školy a konzultace ve
věcech prospěchu s vyučujícími či výchovnou poradkyní.
b) Žáci mají právo vyjadřovat své názory ve věcech týkajících se života školy a třídy
a prostřednictvím předsedy třídy předkládat návrhy na schůzkách studentské rady s vedením
školy. Zletilí mají právo volit a být voleni do školské rady.
VIII. Práva a povinnosti zákonných zástupců
a) Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, právo volit
a být voleni do školské rady.
b) Zákonní zástupci a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání. Dále jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
IX.

Vnitřní režim budovy školy
a) Budova školy je zpřístupněna žákům ve dnech školního vyučování: pondělí – čtvrtek od 7.00 do
18.00, pátek od 7.00 do 16.00.
b) Všichni žáci jsou povinni se po vstupu do školní budovy přezout. K přezutí nelze používat
sportovní obuv. Boty odkládají žáci do přidělených botníků, oděv do přidělených skříněk, které
udržují v čistotě.
c) K ukládání jízdních kol žáci používají určené stojany na dvoře školy. Nebudou-li kola ve
stojanech uzamčena, škola nenese odpovědnost za jejich zcizení.
d) Otevírat okna (kromě větraček) a manipulovat s žaluziemi může žák pouze dle pokynů
pedagogického dozoru.
e) V případě mimořádné situace (požár, evakuace, ohrožení) je žák povinen ohlásit požár, či jinou
mimořádnou událost v kanceláři školy nebo nejbližšímu pedagogickému či jinému zaměstnanci
školy. Při evakuaci je žák povinen řídit se evakuačním plánem a pokyny pracovníků pověřených
evakuací.

X.

Zacházení s majetkem školy
a) Každý žák je povinen chránit veškerý majetek školy, případnou závadu ihned ohlásit
pedagogickému zaměstnanci školy.
b) Při práci v odborných učebnách je každý žák povinen postupovat dle příslušných laboratorních
řádů a při práci se svěřenými učebními pomůckami respektovat pokyny pedagogického dozoru.

XI.

Kázeňská opatření
a) V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem ředitel může
podmínečně vyloučit nebo vyloučit žáka ze školy. Závažným zaviněným porušením povinností
tohoto řádu se rozumí každé jednání žáka (konání nebo opomenutí), které hrubým způsobem
porušuje povinnosti stanovené tímto školním řádem a to zejména:
- žák se dopustí hrubého slovního útoku vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům
- žák poruší povinnost řádně docházet do školy a nedoloží důvody nepřítomnosti ve vyučování
v souladu s podmínkami tohoto školního řádu
- žák se proviní závažně či opakovaně proti dalším pravidlům tohoto školního řádu
b) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem ředitel
vyloučí žáka ze školy. Zvláště závažným zaviněným porušením tohoto školního řádu se rozumí
toto jednání žáka:
- žák se dopustí zvláště hrubých slovních útoků či úmyslných fyzických útoků vůči ostatním
žákům
- žák se dopustí zvláště hrubého slovního útoku či úmyslného fyzického útoku vůči zaměstnancům
školy.
Dopustí-li se žák zvláště závažného hrubého jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

XII. Zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
a) Pro předcházení vzniku rizikových projevů chování škola každoročně vytváří, naplňuje
a vyhodnocuje Minimální preventivní program, dále v této věci spolupracuje s rodinou
a odbornými institucemi.
b) Všichni zaměstnanci školy, zejména třídní učitelé a metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, projevů
diskriminace, nepřátelství nebo násilí a uplatňují různé metody posilující prevenci
a umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Nedílnou součástí tohoto školního řádu tvoří Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne
5. 10. 2020, Organizace distanční výuky GOP ze dne 25. 9. 2020 a Provozní řády specializovaných
učeben.
Schváleno Školskou radou Gymnázia Oty Pavla ke dni 5. 10. 2020.
RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka gymnázia

