


Příloha 

Školní řád Gymnázia pod Svatou Horou –doplnění podle metodického pokynu MŠMT ČR 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Bez ohledu na národnostní a sociální původ, 
jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení k němu umožňuje rovný přístup všem, 
kteří splní podmínky přijetí ke studiu.  

1.2 Škola svojí výchovou a vzděláváním harmonicky rozvíjí žákovu osobnost; a to jak po 
stránce schopností duševních, tak i po stránce schopností fyzických. Vede žáka k lásce 
k mateřskému jazyku, k posilování úcty ke kulturním a jiným hodnotám vlastní země při 
uznávání práv a hodnot jiných národů, k respektování ostatních lidí a jejich práv.  

1.3 Škola poskytuje žákům přípravu pro zodpovědný a aktivní život ve svobodné společnosti. 
K tomu pro ně zajišťuje kvalitní všeobecné a odborné vzdělání. 

2. Práva žáků 

2.1 Žák má právo vzdělávat se ve zvoleném oboru, volbou části vyučovacích předmětů 
a rozvíjením vlastních zájmů ovlivňovat svůj odborný růst. Může požádat ředitele školy 
o individuální úpravy týkající se studia (pravidelný dřívější odchod z vyučování, 
uvolňování z vybraných hodin,…). 

2.2 Žák má právo být objektivně, přiměřeně a vzhledem k počtu vyučovaných žáků 
i dostatečně často prověřován. Má právo požádat svého vyučujícího o vysvětlení svého 
hodnocení. V případě, že má pochybnosti o správnosti své klasifikace za první nebo druhé 
pololetí, může požádat (nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce) ředitele 
školy o komisionální přezkoušení. 

2.3 Žák má právo, s ohledem na personální a na materiální možnosti školy, podávat návrhy na 
uskutečnění exkurzí i jiných akcí souvisejících s výukou, čerpat ze znalostí svých 
vyučujících a využívat specializovaných učeben k rozvíjení vlastních zájmů. 

2.4 Žák má právo na respektování své osobnosti a na ochranu osobních dat. Je mu zaručena 
svoboda projevu za předpokladu, že nebude porušena morálka a etika, nebude zasahováno 
do práv jiných osob, nedojde k poškozování jejich pověsti, k propagaci nedemokratických 
myšlenek, k propagaci násilí, šikany, hnutí směřujících k potlačování práv a svobod 
člověka nebo k propagaci užívání prostředků ohrožujících život a zdraví občanů. Je mu 
umožněno sdružovat se nebo vytvářet orgány pro jednání se zástupci školy.  

2.5 Žák má právo na ochranu před fyzickým násilím a nedbalým zacházením. 
2.6 Žák má právo být ze závažných důvodů z výuky omluven. 
2.7 Žák má právo obracet se na učitele, třídního učitele, výchovného poradce, zástupce 

ředitele a ředitele školy s žádostmi, připomínkami, stížnostmi nebo s návrhy týkajícími se 
studia nebo jeho života na škole. Za jejich podání nesmí být stíhán, pokud se neprokáže, že 
jde o pomluvu, lež, snahu získat výhody, či snahu poškodit druhou osobu. Povinností 
pracovníků školy je věnovat informacím náležitou pozornost. 

2.8 Žák má právo při uložení svého majetku na předepsaných místech na zajištění jeho 
ochrany.  

2.9 Žák má právo být seznámen s bezpečnostními předpisy a na jejich základě na zajištění 
bezpečnosti a na ochranu svého zdraví ve škole a při školních akcích. 

2.10 Žák má právo být odměněn za vzornou reprezentaci školy. 
2.11 Žák má právo využívat ke svému vyjádření anonymní schránku důvěry umístěnou ve 

vestibulu školy. 

3. Povinnosti žáků 
3.1 Žák má povinnost na výuku docházet včas a řádně připraven a výuky se aktivně účastnit, 

svědomitě a včas plnit všechny úkoly uložené vyučujícími, odevzdávat ve stanoveném 
termínu práce, které mu byly zadány. Případnou žádost o uvolnění z vyučovacího 
předmětu po dobu školní docházky, školního roku, či jeho části podává žák (u nezletilého 
žádost podepisuje též zákonný zástupce) řediteli školy. 

3.2 Žák má povinnost být klasifikován. To znamená, že musí být přítomen tolika prověřo-
váním svých znalostí, aby mohl v běžných hodinách získat alespoň 80 % z počtu všech 



možných známek a aby mu nechyběly známky z předepsaných kontrolních prací. Nestane-
li se tak, musí se zúčastnit komisionální dodatečné klasifikace v termínu daném čtvrtletní 
konferencí. 

3.3 Žák má povinnost udržovat pořádek ve škole a v jejím nejbližším okolí, šetřit majetek 
školy a hospodárně nakládat se všemi jejími prostředky, řídit se řádem specializovaných 
učeben a příslušnými pokyny pracovníků školy. Žák a jeho zákonný zástupce je povinen 
uhradit škole škodu, kterou žák způsobil svévolně nebo z nedbalosti. 

3.4 Žák má povinnost respektovat práva svých spolužáků a pracovníků školy, dodržovat 
pravidla slušného chování.  

3.5 Povinností žáka je neprodleně hlásit svému třídnímu učiteli změny v osobních údajích. 
3.6 Žák má povinnost neodkladně omlouvat svoji absenci. 
3.7 Nezletilý žák 

a. Nezletilý žák je omlouván ve studentském průkazu svým zákonným zástupcem. (Delší, pravidelně 
nebo často se opakující neúčast na vyučování dokládá potvrzením ošetřujícího lékaře, případně jeho 
kontaktním telefonním číslem). 

b. Omluvu ve studentském průkazu předkládá svému třídnímu učiteli, zastupujícímu třídnímu učiteli 
nebo zástupci ředitele, a to do tří pracovních dnů po návratu do školy.  

c. Pokud neomluvená absence přesáhne 25 hodin, je škola povinna zaslat bezodkladně oznámení této 
skutečnosti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 
Nedojde-li k nápravě, oznamuje tuto skutečnost také Policii ČR.  

d. Známou absenci žák oznamuje předem (nejvýše jednodenní absenci oznamuje třídnímu učiteli 
ukázáním žádanky potvrzené podpisem svého zákonného zástupce, za účelem vícedenního uvolnění 
si podává písemnou žádost). 

e. Náhlou absenci žáka oznamuje jeho zákonný zástupce neprodleně, a to nejpozději do 14.00 hod. 
téhož dne, kdy absence nastala. 

 
3.8 Plnoletý žák 

a. Plnoletý žák omlouvá svoji absenci obdobně jako zaměstnanec školy. 

b. Náhlou absenci oznamuje žák neprodleně, a to nejpozději do 8.00 hod. téhož dne, kdy absence 
nastala. 

c. Následně pak v den návratu do školy má povinnost omlouvat: 
Návštěvu lékaře nebo úřadu potvrzenou propustkou.  
Nemoc lékařským osvědčením.  
Ošetřování člena rodiny, rodinnou dovolenou a obdobné důvody nepřítomnosti, konkrétní 
omluvenkou od rodičů. 

3.9 Žák má povinnost dbát pokynů a nařízení pracovníků školy, plnit úkoly vyplývající 
z povinnosti třídní služby. 

3.10 Při vstupu do školy a při opouštění školy má žák povinnost nahlásit se čipem. Čip 
nepůjčuje, jeho ztrátu hlásí neodkladně. 

3.11 Žák má povinnost chránit si svůj majetek a to i tím, že větší částky peněz a drahé předměty 
do školy nebude nosit, nebo je bude ukládat do trezoru v kanceláři školy. V kanceláři školy 
žák neprodleně hlásí i případné ztráty nebo nálezy.  

3.12 Žák má povinnost dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a všechny bezpečnostní 
předpisy, se kterými byl seznámen. Do školy a na školní akce se dostavuje čistě 
a odpovídajícím způsobem oblečen. Na svém oděvu nepropaguje hnutí směřující 
k potlačování práv a svobod člověka. Ve škole, v jejím nejbližším okolí a při školních 
akcích nekouří a nekonzumuje alkoholické nápoje ani jiné látky ohrožující zdraví. 
Cigarety, alkoholické nápoje, návykové látky a další věci nebezpečné pro zdraví a život 
žáků či dalších osob do školy nebo na školní akce nepřináší. Ve školní budově se pohybuje 
přezut. Venkovní obuv a šat ukládá do šatních skříněk. Cvičební úbor a cvičební obuv si 
přináší pouze ve dnech, kdy se podle rozvrhu má zúčastnit tělesné výchovy, v dalších 
dnech cvičební úbor ani cvičební obuv ve třídě ani v šatní skříňce neponechává. Zdravotní 
obtíže a úrazy hlásí neprodleně svému vyučujícímu, následně pak svému třídnímu učiteli, 
závady ohrožující bezpečnost nejbližšímu pracovníku školy. 

3.13 Žák má povinnost chovat se jako řádný občan a nepoškozovat žádným způsobem dobré 
jméno školy ani jejích zaměstnanců.  

3.14 Žák má zakázáno v průběhu vyučování jakkoli používat mobilní telefon. 



3.15 Žák se zdravotními problémy nárokující si úlevy v tělesné výchově má povinnost požádat o 
uvolnění z tělesné výchovy na začátku školního roku zpravidla do 20. 9. 

3.16 Žák má povinnost vyvarovat se fyzického násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se 
dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí) v prostorách školy a při všech školních 
akcích a aktivitách 

3.17 Žák má povinnost oznámit zaměstnanci školy jakékoliv projevy šikany, tj. projevy 
fyzického násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních 
technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči 
komukoli (žáci i dospělí) v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách. 

 

4. Výchovná opatření  
4.1 Výchovná opatření (ocenění, pochvaly, důtky, podmíněná vyloučení ze studia a vyloučení 

ze studia) reagují na plnění nebo porušování ustanovení školního řádu.  
4.2 Pochvaly a důtky uděluje žákovi třídní učitel nebo ředitel školy. O zvláštních oceněních a 

o vyloučení ze studia rozhoduje na základě ustanovení školního řádu a doporučení 
pedagogické rady ředitel. 

4.3 Na důtku ředitele školy je podmínečně vázáno udělení druhého stupně z chování (na 
podmíněné vyloučení ze studia třetí stupeň z chování). Prokáže-li průkazně žák výjimečně 
dobrou vůli po nápravě, může mu být udělen z chování stupeň první (druhý). 

4.4 O udělení a uložení výchovného opatření uvědomuje třídní učitel nezletilého žáka žákova 
zákonného zástupce. 

4.5 Žák je odměňován: 
a. Za docházku:  

• Pochvalou třídního učitele za absolutní docházku za absolutní docházku během celého 
klasifikačního období. 

b. Za studium: 
• Pochvalou třídního učitele za vzorné plnění studijních povinností za samé výborné na 

vysvědčení za jedno pololetí. 
• Pochvalou ředitele školy za vzorné plnění studijních povinností za samé výborné na vysvědčení 

za obě pololetí. 
• Pochvalou ředitele školy za vzorné plnění studijních povinností během studia, prospíval-li po 

celou školní docházku s vyznamenáním a s vyznamenáním i odmaturuje. 
c. Za hospodárnost: 

• Dle výše pomoci při školních akcích pořádaných za účelem úklidu školy a jejího okolí, oprav 
školního majetku apod. pochvalou třídního učitele nebo pochvalu ředitele školy za výpomoc 
škole. 

d. Za aktivitu v třídním kolektivu: 
• Pochvalou třídního učitele za vzorné plnění povinností vyplývajících z účasti na třídní 

samosprávě za celoroční vzorné plnění povinností vyplývajících z funkce mluvčího třídy, 
třídního pokladníka, apod. 

e. Za organizační činnost:  
• Pochvalou třídního učitele za organizační činnost za pomoc při organizování školní sportovní 

nebo jiné akce určené pro jednu třídu. 
• Pochvalou ředitele školy za organizační činnost za pomoc při organizování školní sportovní 

nebo jiné akce určené pro více tříd.  

f. Za reprezentaci školy:  
• Pochvalou třídního učitele za reprezentaci školy za účast na sportovních a jiných akcích aniž 

získá podstatnější umístění.  
• Pochvalou ředitele školy za vzornou reprezentaci školy, umístí-li se na sportovních nebo jiných 

akcích nejméně regionálního charakteru do třetího místa.  
• Pochvalou ředitele školy za vzornou prezentaci školy, zaslouží-li se o dobrý zvuk školy alespoň 

na regionální úrovni. 
4.6 Žák je trestán: 

a. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.1: 
• Důtkou třídního učitele za pozdní příchody za opakované (alespoň třikrát za čtvrtletí) pozdní 

docházení do hodiny. 



• Důtkou třídního učitele za nepřipravenost k výuce za opakované (alespoň třikrát za čtvrtletí) 
nepřinesení úkolu, pomůcek, apod. 

b. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.3: 
• Důtkou ředitele školy za porušení řádu specializované učebny za porušení řádu tělocvičny 

a dalších specializovaných učeben. V případě porušení povinností uživatele, je škola oprávněna 
s okamžitou účinností odebrat uživateli práva  přístupu k internetu, uživatel přitom nemá právo 
a nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku nebo jinou náhradu. Způsobí-li uživatel 
komukoliv škodu v souvislosti s užíváním internetu nebo elektronické pošty, je povinen tuto 
škodu v plném rozsahu nahradit. U neplnoletých žáků tuto škodu uhradí za žáka zákonný 
zástupce nebo rodič 

• Důtkou třídního učitele za ničení školního majetku a povinností škodu napravit za vratné 
projevy vandalismu na majetku školním či soukromém.  

• Důtkou ředitele školy za ničení školního majetku a povinností škodu nahradit za opakované 
vratné a za nevratné projevy vandalismu na majetku školním či soukromém. 

c. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.4: 
• Důtkou až podmíněným vyloučením ze studia za porušení pravidel slušného chování dle 

závažnosti porušení těchto pravidel. 
d. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavců 3.6, 3.7 nebo 3.8: 

• Důtkou třídního učitele za opakované pozdní omlouvání absence za opakované (alespoň třikrát 
za čtvrtletí) a nejvýše o tři pracovní dny porušené pravidlo o omlouvání absence. 

• Důtkou třídního učitele za neomluvenou absenci za neomluvenou absenci do dvou vyučovacích 
hodin.  

• Důtkou ředitele školy za neomluvenou absenci s návrhem na dvojku z chování za neomluvenou 
absenci od tří do osmi vyučovacích hodin. 

• Důtkou ředitele školy za neomluvenou absenci a dvojkou z chování za neomluvenou absenci od 
devíti do pětadvaceti vyučovacích hodin.  

• Podmíněným vyloučením a návrhem na trojku z chování za neomluvenou absenci vyšší pět-
advaceti vyučovacích hodin 

e. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.9: 
• Pohovorem s třídním učitelem a pátečním úklidem třídy  
• Důtkou třídního učitele za opakované neplnění povinností služby a prodloužením služební 

povinnosti o jeden týden za zanedbávání služebních povinností.  
• Důtkou třídního učitele nebo důtkou ředitele školy za neuposlechnutí pokynu pracovníka školy 

dle závažnosti porušení pokynů a nařízení pracovníků školy. 
f. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.10: 

• Důtkou třídního učitele za opakované neplnění povinnosti používat čip 
g. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.11: 

• Podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze studia za zcizení majetku školního či 
soukromého. 

h. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.12: 
• Důtkou třídního učitele za porušení hygienických pravidel za nepřezouvání se, za neudržování 

pořádku v běžné učebně apod. 
• Důtkou třídního učitele za porušení školního řádu až podmíněným vyloučením ze studia za 

kouření ve škole, jejím nejbližším okolí a při školních akcích, za konzumaci alkoholických 
nápojů, návykových nebo jiných škodlivých látek, za přinášení těchto látek a nebezpečných 
předmětů do školy, do jejího blízkého okolí a na školní akce. 

• Důtkou ředitele školy za porušení bezpečnostních předpisů, za porušení podepsaných 
bezpečnostních předpisů, za svévolnou manipulaci s elektrickými a jinými přístroji, za svévolné 
využívání elektrických zásuvek. 

i. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.13: 
• Důtkou třídního učitele za porušení školního řádu až podmíněným vyloučením ze studia dle 

závažnosti poškození dobrého jména školy nebo jejích zaměstnanců. 
j. Za porušení povinnosti podle odstavce 3.14 

• Důtkou třídního učitele za porušení školního řádu až podmíněným vyloučením ze studia dle 
závažnosti provinění spojeného s použitím mobilního telefonu 

k. Za zanedbání nebo porušení povinnosti podle odstavce 3.16 a 3.17: 
• Napomenutím třídního učitele až vyloučením ze studia dle závažnosti porušení pravidel, a to u 

žáků, kteří neplní povinnou školní docházku. U žáků, kteří plní povinnou školní docházku 



napomenutím třídního učitele až důtkou ředitele školy a ohlášením orgánu sociálně právní 
ochraně dětí. V obou případech může dojít k nahlášení Policii ČR. 

l. Za opakované zanedbání nebo porušení povinnosti vyšším kázeňským opatřením. 
Chválen a trestán může být žák i z jiných než výše uvedených důvodů. 

 




