Příloha č. 3 Organizačního řádu

Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Organizační řád školy
Školní řád
Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky č.
13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.
Školní řád je vydán ředitelkou školy a schválen školskou radou. Součástí tohoto školního řádu jsou
v souladu s § 30 školského zákona pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků (klasifikační
řád).

1. Příchod do školy
1.1 Školu odemyká školník v 7:00 hodin. Po otevření hlavního vchodu zůstává školník
v přízemí a vykonává dozor. Dojíţdějící ţáci mohou být v zimě a za špatného počasí
vpuštěni do budovy školníkem nebo některým z učitelů před stanovenou dobou.
1.2 Ţáci musí být ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. Včasný příchod na
vyučování se týká také odpoledních hodin.
1.3 Za tři bezdůvodné pozdní příchody do vyučování bude na základě záznamu v třídní knize
udělena ţákům důtka třídního učitele. Pět bezdůvodných pozdních příchodů bude
povaţováno za jednu neomluvenou hodinu. Stále se opakující pozdní příchody budou
podnětem ke sníţené známce z chování.
1.4 Ţáci, kteří mají první hodinu volno, mohou přijít do budovy později. Pokud je jejich
kmenová třída prázdná, odeberou se do ní. Není-li, počkají na chodbě nebo v jiných
volných třídách tak, aby nerušili probíhající výuku.
1.5 V průběhu dne je školní budova uzavřena elektronickým zařízením. Ţáci v tom případě
pouţijí ke vstupu do školy přidělený vstupní kód. Tento vstupní kód nikomu nesdělují!
Ohrozili by tím nejen svou bezpečnost, ale i svůj a školní majetek.
2. Odchod ze školy
2.1 Po poslední vyučovací hodině opustí ţáci v nejkratší moţné době budovu. Případné
předčasné ukončení vyučování oznámí ţákům vyučující, ředitel nebo jeho zástupce.
3. Přezouvání a odkládání oděvů
3.1 Ţáci se přezouvají v suterénu, kde jsou umístěny skříňky na odkládání obuvi a oděvů.
Přezouvají se rovněţ při kaţdém opuštění školní budovy. Jako přezůvky není dovoleno
pouţívat sportovní obuv.
3.2 Jízdní kola, popř. motocykly, ukládají ţáci na vyhrazeném místě před hlavním vchodem
školy a na školním dvoře. Povinností ţáků je zabezpečit pouţívané dopravní prostředky
proti odcizení (např. zámkem).
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4. Pobyt v budově a ve třídě
4.1 Ze suterénu odcházejí ţáci po přezutí do tříd, v učebně se odeberou na svá místa a připraví
si věci potřebné k vyučování. Do určených tříd a odborných poslucháren se ţáci
přesouvají během přestávky ukázněně.
4.2 Do školy a do třídy nosí jen věci potřebné pro vyučování. Ţáci na vlastní odpovědnost
mají ve škole větší částky peněz a cenné předměty. Aktovky s učením nesmí být
ponechány volně na chodbě ani odkládány jinde neţ ve třídě nebo na místech k tomu
určených.
4.3 Během přestávky ţáci nepobývají u oken, na schodech a u zábradlí. Na toaletách a
v umývárnách se ţáci zdrţují jen po dobu nezbytně nutnou. Tyto prostory udrţují v čistotě
a neničí jejich zařízení a vybavení.
4.4 Odchod ţáků z učebny během vyučování je dovolen pouze se souhlasem vyučujícího.
4.5 O přestávkách nesmí ţák bez svolení opustit školní budovu. Ţáci primy, sekundy, tercie a
kvarty nesmí opustit bez dovolení budovu během dopoledního vyučování také v případě,
ţe jim odpadne vyučovací hodina.
4.6 Ţák po zaklepání na dveře a po vyzvání je umoţněn přístup do ředitelny, sborovny či
jiných prostor určených pouze pro zaměstnance školy.
4.7 Pokud ţáci poţadují různá potvrzení (o návštěvě školy, potvrzení průkazů apod.), mohou
si je vyţádat o velké přestávce v kanceláři. Jestliţe jde o potvrzení tiskopisu, musí být
tiskopis vyplněn předem ve všech oddílech. Nevyplněný tiskopis nebude potvrzen.
5. Chování žáků v budově, přilehlém okolí a na veřejnosti
5.1 V budově školy ţáci zdraví učitele i ostatní zaměstnance školy a všechny starší osoby,
které do budovy přicházejí. Při vstupu vyučujícího do třídy pozdraví ţáci povstáním.
Totéţ učiní při jeho odchodu. Ţáci zdraví učitele a ostatní zaměstnance školy i mimo
školní budovu.
5.2 Ţáci gymnázia se chovají slušně ve škole i na akcích pořádaných školou (jako jsou např.
koncerty, divadelní představení, přednášky, lékařské prohlídky apod.).
5.3 Pokud ţáci nosí s sebou do školy mobilní telefony, musí je mít při vyučování a na
školních akcích vypnuty.
5.4 Kouření, poţívání alkoholických nápojů, nošení, drţení, distribuce a zneuţívání
návykových látek ve škole, jejím okolí a na školních akcích je zakázáno. Porušení tohoto
zákazu bude trestáno podle závaţnosti od sníţené známky z chování aţ po vyloučení ze
studia. Zákaz se vztahuje i na manipulaci s výrobky zábavné pyrotechniky jak ve škole,
tak při jakýchkoli školních akcích.
5.5

Ţáci gymnázia se chovají slušně a ohleduplně i mimo školní budovu, a to nejen ke starším
či tělesně postiţeným osobám. Dbají na to, aby jejich vystupování na veřejnosti bylo
důstojné a přiměřené.

6. Uvolňování žáků ze školního vyučování
6.1 Na jeden aţ dva dny uvolňuje ţáka třídní učitel, případně ředitel školy nebo jeho zástupce.
Nepřítomnost ţáka při vyučování lze omluvit jen ze závaţných důvodů (nemoc,
mimořádná událost v rodině, reprezentace školy apod.). Na dobu delší neţ dva dny můţe
být ţák uvolněn pouze ředitelem školy.
6.2 Na rodinnou rekreaci lze ţáka uvolnit z vyučování, na základě písemné ţádosti rodičů
podané s předstihem na ředitelství gymnázia. Při projednávání těchto případů je přihlíţeno
ke zdravotnímu stavu ţáka, počtu zameškaných hodin, prospěchu a slušnému chování.
V maturitním ročníku nebudou ţáci na rekreaci uvolňováni.
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7. Omlouvání nepřítomnosti ve škole
7.1 Třídenní nepřítomnost ţáka ve škole mohou omluvit jeho rodiče. Větší počet pro nemoc
zameškaných dní je obvyklé doloţit potvrzením lékaře. Ví-li ţák, ţe bude ve škole
nepřítomen, oznámí to předem třídnímu učiteli.
7.2 Důvod nepřítomnosti ţáka ve škole oznámí rodiče osobně, telefonicky (tel. 461615061),
elektronickou poštou nebo písemně třídnímu učiteli nejpozději do 48 hodin.
7.3 Ţák je povinen předloţit omluvný list nejpozději do dvou dnů po návratu do školy.
Nedodrţení tohoto termínu je třídním učitelem povaţováno za neomluvenou absenci.
8. Komisionální zkoušky
8.1 Ţák, jehoţ absence v jednotlivých předmětech za klasifikační období přesáhne 20% nebo
nemá dostatečný počet známek z písemného a ústního zkoušení, můţe být na návrh
vyučujícího přezkoušen před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
9. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
9.1 Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který ţáky seznámí zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

se školním řádem,
se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při
příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích,
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
s postupem při úrazech,
s nebezpečím vzniku poţáru a s postupem v případě poţáru.

9.2 Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů,
zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy a podobně, nebo před výukou v laboratořích a
jazykových učebnách. Vyučující seznámí ţáky s pravidly bezpečného chování a upozorní
je na moţné ohroţení ţivota, zdraví či majetku.
9.3 Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti,
jakými jsou vycházky, výlety, lyţařské výcviky, exkurze, brigády, plavecké výcviky,
sportovně-turistický kurz atd.) seznámí třídní učitel nebo ten, kdo bude nad ţáky
vykonávat dohled (viz. vnitřní směrnice školy).
9.4 Kaţdý úraz či poranění, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou
ţáci povinni hlásit ihned vyučujícímu příslušného předmětu, třídnímu učiteli,
pedagogickému dozoru nebo některému z vyučujících.
9.5 Ţákům je zakázáno manipulovat s jakýmikoliv elektrickými spotřebiči, jističi, vypínači
(kromě vypínače světel), prodluţovacími kabely, elektrickým vedením apod. bez dozoru
učitele. Případný úraz či podezření na něj musí ţák nebo svědek úrazu neodkladně hlásit
vyučujícímu či jinému zaměstnanci školy.
10. Ochrana před sociálně patologickými jevy
10.1 Ţáci školy mají přísný zákaz přinášet do školy či na akce organizované školou předměty a
látky nebezpečného charakteru (třaskaviny, výbušniny, noţe, nebezpečné chemikálie,
zábavnou pyrotechniku apod.) věci ohroţující ţivoty a zdraví. Jakékoliv porušování těchto
zásad jsou ţáci školy povinni hlásit zaměstnancům školy, třídnímu učiteli atd.
10.2 Ţákům školy se také zakazuje hrát hazardní hry, hry o peníze a cenní věci ve škole či na
akcích pořádaných školou.
10.3 Pro ţáky školy platí zákaz nošení, distribuce, drţení a zneuţívání návykových látek a
alkoholických nápojů ve škole a na akcích pořádaných školou. Porušení tohoto ustanovení
bude klasifikováno jako hrubý přestupek a můţe vést aţ k vyloučení ze studia.
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10.4 Zakazují se veškeré projevy šikanování a brutality, a to zejména poniţování, tělesné
ubliţování a další činnost, která by mohla vést k ohroţování zdraví. Povinností ţáka je
porušení tohoto zákazu okamţitě hlásit vyučujícím, třídním učitelům, výchovným
poradcům či ředitelce školy.
11. Služby ve třídě a ve škole
11.1 V kaţdé třídě je dvojčlenná pořádková sluţba. Sluţbu, která se střídá po týdnu, určuje
jmenovitě třídní učitel. Při neplnění povinností je moţno sluţbu prodlouţit.
11.2 Povinnosti sluţby: stírání tabule, obstarávání křídy a školních potřeb, přinášení a odnášení
pomůcek, udrţování pořádku a úklid třídy po vyučování. Je povinností sluţby oznámit
řediteli školy nebo jeho zástupci nepřítomnost vyučujícího, který se nedostavil do třídy ani
deset minut po zvonění. V případě, ţe vyučující je ze závaţných důvodů ze třídy během
výuky odvolán, vykonává sluţba ve třídě dozor.
11.3 Pro jednání s vedením školy si kaţdá třída zvolí dva aţ tři zástupce.
12. Odpovědnost za škody na majetku
12.1 Ţáci odpovídají za dobrý stav stolků i za čistotu a pořádek v nich. To se týká také školních
pomůcek a potřeb. Poškození zařízení nebo pomůcek a potřeb musí ţák ihned hlásit
učiteli. Za úmyslné ničení majetku školy budou ţáci kázeňsky potrestáni.
12.2 Škody způsobené ţáky na školním či veřejném majetku a případné pokuty udělené při
školních akcích uhradí rodiče ţáků.
13. Povinnost informovat školu
13.1 Ţák je povinen sdělit škole změny týkající se vedení školní matriky (zdravotní
způsobilost, místo trvalého pobytu, údaje o zákonném zástupci, kontaktní informace atd.).
13.2 Při onemocnění infekční chorobou informuje ţák nebo jeho zákonný zástupce neprodleně
školu o druhu onemocnění.
14. Laboratoře a odborné učebny
14.1 Ţáci jsou povinni dodrţovat vnitřní řády laboratoří a odborných učeben a pro ně platné
zásady bezpečnosti práce.
14.2 Pouţívání počítačů s Internetem, které jsou umístěny na chodbě ve II. patře, je upřesněno
zvláštním nařízením ředitele školy.
15. Práva a povinnosti žáka dle zákona
15.1 Žáci mají právo:
a) na vzdělání a školské sluţby
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) volit a být volen do školské rady (zletilí ţáci)
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být voleni do nich
e) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání
f) na informace a poradenskou pomoc týkajících se vzdělávání
g) po předchozí domluvě s vyučujícím na individuální konzultaci v případě, ţe
neporozuměl učivu
h) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, ochranu osobnosti, zachování
lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti.
15.2 Povinnosti žáka je:
a) docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se
výuky všech povinných, volitelných a zvolených nepovinných předmětů i dalších
aktivit školy, ke kterým se přihlásil.
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b)

ve škole a na všech akcích organizovaných školou dodrţovat tento školní řád,
všechny platné předpisy a opatření, pravidla občanského souţití a principy
demokratické společnosti.

16. Práva rodičů nebo jejich zákonných zástupců
16.1 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání mají v případě nezletilých ţáků a
studentů právo také jejich rodiče, nebo osoby, které vůči zletilým ţákům a studentům plní
vyţivovací povinnost.
16.2 Rodiče ţáků nebo jejich zákonní zástupci mají právo informovat se na chování a prospěch
svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů na třídních schůzkách, konzultačních
schůzkách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.
16.3 Rodiče ţáků mají právo vznášet připomínky a podměty k práci školy u vyučujícího nebo u
ředitelky školy.
17. Tělocvična a hřiště
17.1 Vstup do tělocvičny je moţný pouze ve cvičební obuvi se světlou podráţkou a za
přítomnosti učitele. Při cvičení na hřišti pouţívají ţáci jinou cvičební obuv neţ tu, ve které
se pohybují v tělocvičně.
18. Mincovní automaty
18.1 Mincovní automaty umístěné ve škole (telefonní, nápojové, kopírovací) vyuţívají ţáci dle
přiloţených návodů. Jakékoliv komplikace při provozu je zapotřebí ohlásit v kanceláři
hospodářky školy.
19. Poznámky
19.1 Ve školním roce 2007/2008 začíná vyučování v 7:55 hodin.
19.2 Školní řád se vztahuje i na ţáky starší 18 let, a to včetně ustanovení bodů 6 a 7, tj.
uvolňování ţáků z vyučování a omlouvání nepřítomnosti.
19.3 S tímto řádem jsou seznámeni ţáci první den školního roku, seznámení ţáků se školním
řádem zabezpečuje třídní učitel. Rodiče jsou pak seznámeni s termínem nové platnosti
školního řádu ve studijním průkazu ţáka školy. Školní řád je na webových stránkách školy
a v kanceláři školy.
19.4 Povinností ţáka a zaměstnance školy se seznámit se se školním řádem a řídit se jeho
ustanoveními. Neznalost tohoto řádu neomlouvá. Vedení školy si vyhrazuje právo
upravovat školní řád zejména s ohledem na vznik nových skutečností, které stávající řád
neřeší.
20. Závěrečná ustanovení
20.1 Tento školní řád platí od 1. září 2007.
20.2 Zároveň se ruší předcházející znění školního řádu.
Mgr.Ivana H y n k o v á
ředitelka školy
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