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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

Š k o l n í    ř á d 
 

 

pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 

 
 Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje 

dodržovat školní řád a pokyny všech zaměstnanců školy. Je si vědom, že svým jednáním 

a svými výsledky reprezentuje školu na veřejnosti. 

 

 

1. Základní povinnosti žáků 

 

a) Základní povinností žáka je pilně se učit a osvojovat si vědomosti, dovednosti 

a návyky potřebné k dosažení úplného středního vzdělání a k vytvoření předpokladů 

pro další celoživotní vzdělávání. 

b) Během studia je žák povinen řídit se zákony České republiky a nižšími právními 

nařízeními ve škole i mimo školu. 

c) V rámci školní výuky a školních akcí se řídí školním řádem pro žáky a pokyny všech 

zaměstnanců školy. 

d) Žáci se řídí Výpůjčním řádem školní knihovny. 

e) Žáci jsou povinni dodržovat Pravidla užívání ICT ve škole. 

 

 

 

2. Základní práva žáků 

  

a) Žák má právo na výuku (mimo kurzy a exkurze) zdarma. Ve třídách nižšího gymnázia 

obdrží zdarma také předepsané učebnice, pokud je škola vlastní. 

b) Žák má právo znát své průběžné hodnocení v jednotlivých předmětech a na konci 

každého klasifikačního období obdrží vysvědčení nebo výpis z třídního výkazu. 

c) Žák má právo volby volitelných a nepovinných předmětů podle nabídky školy 

v souladu s učebním plánem gymnázia. Volitelné předměty budou otevřeny při 

dostatečném počtu zájemců, dále je otevírání volitelných předmětů vázáno 

ekonomickými možnostmi školy a odborným zajištěním výuky. 

d) Žák má právo volby předmětů maturitní zkoušky v rozsahu příslušných vyhlášek 

upravujících ukončování studia na gymnáziích. Tato volba se provádí závazně 

písemnou formou v měsíci prosinci. 

e) Žáci mají právo stravovat se ve školní jídelně. 

f) Žáci mají právo používat počítačové vybavení školní knihovny v rozsahu   provozních 

hodin včetně internetu a mailové pošty. 
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3. Docházka do školy a omlouvání absence 

  

a) Povinností žáků je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu 

hodin, zúčastňovat se vyučování všech povinných, volitelných a nepovinných 

předmětů, které si zvolil a účastnit se dalších povinných školních akcí. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, vyžádá si předem 

volno, a to písemně  

- na 1 hodinu u svého TU nebo jeho zástupce, učitel zapíše nepřítomnost žáka do TK 

- na 1 den u třídního učitele nebo jeho zástupce, 

- na delší dobu u ředitele školy. 

b) Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka 

povinen neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, prokazatelně oznámit 

dostupným způsobem (telefonem, SMS, @) do školy důvod nepřítomnosti. 

Po ukončení absence předloží žák třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným 

zástupcem, a to nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení absence. Jestliže není 

absence včas omluvena, bude hodnocena jako neomluvená. 

    c) Třídní učitel může u dlouhodobých a opakovaných absencí ze zdravotních důvodů 

 požadovat potvrzení lékaře.  

    d) Doplňkovou zkoušku koná žák, pokud v průběhu pololetí školního roku:  

          - překročil hranici 25 % neúčasti z realizovaných vyučovacích hodin nebo;  

          - prokazatelně nesplnil kritéria hodnocení stanovená vyučujícím.  

    e) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost 

pro nemoc. 

f) V případě nevolnosti žáka, která nevyžaduje bezprostřední lékařské ošetření,  

škola informuje zákonného zástupce. Bez doprovodu zákonného zástupce nebo jiné 

osoby nesmí žák ve stavu nevolnosti sám opustit školu. 

g) Žák trpící chronickou nemocí nebo periodickými obtížemi, v jejichž důsledku 

se častěji nemůže účastnit výuky, doporučujeme, aby si u svého ošetřujícího lékaře 

vyžádali zprávu o tomto onemocnění. Na jeho omlouvání bude nahlíženo individuálně.  

h) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, 

přenosnou nemocí, oznámí to žák (je-li nezletilý, pak jeho zákonný zástupce) ihned 

třídnímu učiteli nebo řediteli školy. 

ch) V případě absence žáka trvající 1 týden je povinností třídního učitele zjistit důvod. 

U neomluvené absence bude zákonný zástupce žáka informován. Jestliže se žák 

neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při 

vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy na podnět třídního učitele 

písemně žáka, a je-li nezletilý; zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy 

nepřítomnosti, zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by studia 

zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí 

nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem 

neomluvené neúčasti; tímto dnem přestává být žákem školy. 

i) Přestupky proti školnímu řádu budou hodnoceny kázeňskými opatřeními z hlediska 

závažnosti během každého pololetí takto: 

4 - 5 pozdních příchodů - DTU 

6 -10 pozdních příchodů - DŘŠ 

11-15 pozdních příchodů - 2. stupeň 

- pokud pozdní příchod přesáhne 25´od začátku vyučovací hodiny, považuje se hodina 

za neomluvenou. 
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1  -  2  neomluvené hodiny - NTU 

3 -  4  neomluvené hodiny - DTU 

5 - 8  neomluvené hodiny - DŘŠ (1 den) 

9 - 17 neomluvené hodiny - 2. stupeň z chování 

> 18 neomluvené hodiny - 3. stupeň z chování 

 

V případě vyššího počtu neomluvených hodin se postupuje v souladu s Metodickým pokynem 

MŠMT 10 194/2002-14 ve spolupráci se Sociálně právní ochranou dětí  

>10 hodin neomluvených – projedná výchovná komise + pracovnice SPOD 

> 25 hodin neomluvených – postoupeno přestupkové komise MMK 

> 50 hodin - SPOD – podáno trestní oznámení 

 

 

4. Pobyt ve škole  

 

a) Do školy chodí žák  vkusně a čistě upraven a oděn. 

b) Při příchodu do školy si žáci očistí obuv, v šatnách se přezují do vhodné obuvi 

a odloží svrchní oděv. Obuv, kterou žáci používají, nesmí znečisťovat a poškozovat 

podlahy uvnitř budovy. V šatnových skříňkách žáci nenechávají cenné věci a peníze, 

dbají na dodržování pořádku.  

c) Při slavnostních příležitostech ve škole a na veřejnosti (např. písemná a ústní maturitní 

zkouška, divadelní představení, koncert) chodí studenti ve společenském oblečení. 

d) Žáci zdraví dle situace všechny zaměstnance školy, ve školní budově všechny dospělé 

osoby. 

e) Žák se chová slušně a přátelsky ke spolužákům a mladším žákům je příkladem 

v chování a kulturnosti vyjadřování. 

f) Žák před vstupem do sborovny, kabinetů atd. je povinen zaklepat. 

g) Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek. Na výuku v jiných 

učebnách přecházejí studenti během přestávek.  

h) Žáci nesmí bezdůvodně opouštět objekt nebo areál školy během vyučování a přestávek 

I při krátkodobém opuštění školy je třeba žádat TU o uvolnění na základě omluvenky. 

Žák je zapsán do TK. 

  i) Během výuky není povoleno používání mobilních telefonů. 

       j) Je zakázáno pořizovat audio, video, foto z výuky bez vědomí a souhlasu učitele 

a spolužáků. 

 

 

5. Bezpečnost a pořádek ve škole, ochrana zdraví a majetku  

 

a) Žáci jsou povinni šetřit školní majetek, zařízení tříd, tělocvičny, sportovního areálu, 

školní jídelny. 

b) Žáci zacházejí šetrně s učebními pomůckami a půjčenými učebnicemi, chrání je před 

poškozením nebo zcizením. 

c) Žáci nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků. Bezpodmínečně 

dodržují zpřísněné zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce v tělesné výchově, 

v laboratorních pracích, na kurzech a exkurzích. 

d) Žáci dodržují pravidla protipožární ochrany. 

e) Ve školní budově je zakázáno běhat, vyklánět se z oken, vyklápět okna mimo 

stanovenou polohu, vyhazovat odpadky mimo koše a popelnice. 
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f) Žákům (a to i zletilým) je zakázáno donášet do školy, školních objektů a na školní 

akce předměty a přípravky ohrožující mravní vývoj, zdraví a život. Je zejména 

zakázáno vstupovat do školy pod vlivem návykových látek, donášet, užívat, 

držet distribuovat, šířit, přechovávat, vyrábět, propagovat, navádět k užívání návykové 

látky (jedná se např. o alkohol, tabákové výrobky a jiné drogy), zbraně  a výbušné 

látky, pornografii. 

g) K úschově věcí (oblečení) slouží uzamykatelné skříňky školy. Škola neručí za ztrátu 

věcí nesouvisejících s výukou (např. mobilních telefonů). 

h) Větší finanční částky (např. na kurz a exkurzi) je nutno vybírat před vyučováním. 

O veškerých finančních výběrech mezi žáky a učiteli musí být vedena písemná 

evidence a musí být provedeno vyúčtování. Vybrané peníze je možno uschovat 

v trezoru školy. 

i) Každé poškození zdraví (úraz), nebezpečí ohrožení zdraví či majetku, každou ztrátu 

je nutno okamžitě nahlásit příslušnému vyučujícími nebo třídnímu učiteli nebo 

do kanceláře školy. 

j) Škola nezabezpečuje parkování osobních motorových  vozidel. Při použití osobních 

motorových vozidel k cestě do školy jsou žáci povinni využít sítě veřejných parkovišť. 

k) Je zakázáno vnášet jízdní kola do budovy školy. Jízdní kola parkující na určené 

odstavné ploše, musí být zabezpečena zámkem, připnutým ke konstrukci stojanů. 

Veškeré doplňky (halogenová světla, koncová světla, computery, příruční brašny, atd.) 

je nutno zabezpečit proti zcizení. 

l) Organizace stravování je řízena zaměstnanci školy a školní jídelny. 

m) V prostorách školních budov je zakázán pohyb žáků na kolečkových bruslích. 
n) Je zakázáno vylepování plakátů, letáků, atd. mimo vyhrazené prostory. 

 

 

 
6. Žákovské služby 

 

a) Rozdělení žákovských služeb stanovuje třídní učitel tak, aby během školního roku 

došlo k rovnoměrnému vytížení všech žáků třídy. Žákovskou službu pro příslušný 

týden zapisuje do třídní knihy. 

b) Služba zajišťuje utírání tabule při hodinách, o přestávkách a po skončení vyučování, 

v případě potřeby také větrání učebny o přestávkách. 

c) Zodpovídá za pořádek a čistotu ve třídě, závady a poškození hlásí neprodleně třídnímu 

učiteli nebo správci učebny. 

d) Při zápisu do třídní knihy hlásí služba vyučujícímu nepřítomné žáky. 

e) Pokud se do deseti minut po začátku vyučovací hodiny nedostaví do třídy příslušný 

vyučující, hlásí služba tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zástupci ředitele nebo 

řediteli školy, v případě jejich nepřítomnosti v kanceláři školy. 

f) Po skončení poslední vyučovací hodiny v učebně služba zkontroluje uzavření oken 

a zvednutí židlí pro úklid. 
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7. Pobyt na školních akcích 

 

a) Před důležitými akcemi mimo školu jsou studenti poučeni v nezbytném rozsahu 

o pravidlech BOZP na akci třídním učitelem nebo vedoucím akce. Před odjezdem 

na vícedenní akce navíc podepisují studenti účastnící se akce osobní prohlášení o tom, 

že budou dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla BOZ v rozsahu, v němž byli 

proškoleni před akcí. 

 

b) Pokud byli studenti v období 14 měsíců před akcí kázeňsky potrestáni za prohřešky 

související s konzumací alkoholu na školních akcích nebo za prohřešky související 

se zneužíváním návykových látek nebo za jiná závažná porušení školního řádu 

a pravidel chování na školních akcích, může jim být účast na těchto akcích zakázána. 

 

8. Zvláštní ustanovení 

 

Pokud se žák dopustí krádeže peněz či věcí nebo poškozování věcí a majetku ve škole 

nebo bude ke krádeži navádět, bude-li vstupovat do školy pod vlivem návykových látek, 

donášet, užívat, držet, distribuovat, šířit, přechovávat, vyrábět, propagovat, navádět 

k užívání návykové látky (jedná se např. o alkohol, tabákové výrobky a jiné drogy), 

zbraně  a výbušné látky, pornografii, dopustí-li se násilných trestných činů, bude veřejně 

propagovat násilí a porušování lidských práv nebo je-li  pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestný čin, může být ze studia na gymnáziu vyloučen s výjimkou 

žáků v povinné školní docházce. 

 

Nedílnou součástí školního řádu je  Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14 ze dne 

11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, Pravidla hodnocení žáků, Výpůjční řád školní knihovny  

a Pravidla užívání ICT ve škole. 

 

Tento školní řád po projednání ve školské radě při střední škole, jejíž činnost vykonává 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, dne 13. 11. 2013, vstupuje v platnost dne 

1.února 2014. 

 

 

 

V Karviné 13. 11. 2013                            RNDr. Bohumil Vévoda 

                                                                             ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Příloha č. 1 

 

Pravidla hodnocení žáků 

 

 

Příloha č. 2 

 

Výpůjční řád školní knihovny 

 

 

Příloha č. 3 

 

Pravidla užívání ICT ve škole 

 

Příloha č. 4 

 

Zkratky použité ve školním řádu: 

 

NTU  – napomenutí třídního učitele 

DTU  – důtka třídního učitele 

DŘŠ  – důtka ředitele školy 

SPOD – sociálně právní ochrana dětí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SMS – označení pro textové zprávy odesílané mobilní telefonní technikou 

TK – třídní kniha 

BOZ – bezpečnost a ochrana zdraví 


