Školní řád Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento
školní řád:

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných
zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
1.

Účelem školního řádu pro žáky je vytvoření příznivých podmínek pro výchovu a
výuku žáků. Školní řád platí pro žáky Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné
školy Telč.

2.

Ředitel školy deklaruje a garantuje všem žákům Gymnázia Otokara Březiny a Střední
odborné školy Telč, dále jen „škola“ práva, která vyplývají z ustanovení Listiny
základních práv a svobod, evropských Úmluv o ochraně dítěte, školského zákona a ze
statutu žáka všeobecně.

3.

Žák disponuje těmito právy:
a) Právem na vzdělávání a školské služby dle školského zákona
b) Právem být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) Právem volit a být volen do školské rady (jen zletilí)
d) Právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání s
respektováním možnosti světonázorových změn
e) Právem na půdě školy svobodně, ale vhodnou formou, šířit své názory,
myšlenky a informace, pokud jimi veřejně nepropaguje rasismus, xenofobii,
vandalismus a jiné patologické jevy včetně užití násilí vůči ostatním
f) Právem na fyzickou bezpečnost vyplývající z dodržování všech bezpečnostních
předpisů
g) Právem být chráněn před šikanováním a útoky na lidskou důstojnost žáka
h) Právem být v případě přestupku až do konečného vyšetření považován za
nevinného a být sankcionován jen v rámci pravidel hodnocení a školního řádu,
včetně jeho doplňků s vyloučením retroaktivity
i)

Právem na to, aby i společensky nepřijatelné závěry diskusí v rámci výuky byly
považovány za akademickou záležitost a nestaly se podkladem persekuce

j)
4.

Právem zanechat kdykoliv po dohodě s rodiči studia nebo studium přerušit

Základní povinností žáka je účastnit se vyučování v plném rozsahu a řádně se
připravovat na hodiny po celou dobu studia.

5.

Žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.

6.

Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná, odhlášení je
možné pouze se souhlasem ředitele školy.

7.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá o uvolnění
z výuky (u nezletilých zákonný zástupce) svého třídního učitele (na jeden pracovní
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den) nebo ředitele školy prostřednictvím třídního učitele (na dva a více dní). V případě,
že žák plánuje ve školním roce mimo období prázdnin více než čtyřdenní souvislou
absenci z důvodu např. rodinné rekreace, zájezdu, studijního pobytu apod.,
doporučuje se, aby zákonný zástupce žáka nejméně 14 dní před odjezdem na akci
tohoto charakteru písemně požádal o uvolnění z výuky třídního učitele a jeho
prostřednictvím následně i ředitele školy.
8.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen
(v případě nezletilých zákonný zástupce) do tří dnů oznámit třídnímu učiteli
(v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy) důvod nepřítomnosti. Po příchodu do
školy se omlouvá nejpozději do tří pracovních dnů na omluvném listě nebo jiném
úředním dokumentu potvrzeném zákonným zástupcem žáka, lékařem nebo institucí,
kvůli níž absence vznikla. V individuálně stanovených případech může škola
požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického
lékaře pro děti a dorost. Zletilí žáci si mohou potvrzovat omluvný list sami
v maximálním rozsahu 3 dny za pololetí, další dny absence musí nepřítomnost doložit
potvrzením lékaře nebo instituce, kvůli níž absence vznikla. Zletilý žák po dohodě
s třídním učitelem může požádat rodiče, aby jej nadále zastupovali v případech
uvolnění z výuky a omlouvání absence.

9.

Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho
neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel písemně žáka, je-li nezletilý
zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Jestliže do deseti
dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží věrohodně důvod
nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené
neúčasti. Tímto dnem přestává být žákem školy.

10. Uvolnění z tělesné výchovy povoluje ředitel školy výhradně na základě písemného
posudku lékaře. Až do vydání písemného rozhodnutí o uvolnění navštěvuje žák
hodiny tělesné výchovy a výuky se účastní v rámci možností dle svého zdravotního
stavu.
11. Sdělení nepravdivých údajů nebo jejich falšování při omlouvání absence a žádosti o
uvolnění z vyučování je považováno za závažné porušení školního řádu – při prvním
prohřešku může být žák podmínečně vyloučen, v případě opakovaného prohřešku
bude žák ze školy vyloučen.
12. Žák do 3 dnů ohlašuje třídnímu učiteli každou změnu svého bydliště i bydliště
zákonného zástupce. Změnu v době prázdnin oznamuje ihned po zahájení školního
roku.
13. Do školy přicházejí žáci včas. Neodůvodněný pozdní příchod se posuzuje jako
nekázeň.
14. Žáci chodí do školy upravení. Na tělesnou výchovu používají sportovní obuv, na
přezutí do tříd domácí obuv. Při každém vstupu do budovy se přezouvají v šatnách.
V šatnách (nebo jiných prostorách určených vyučujícím) odkládají žáci rovněž svrchní
části oděvu, cvičební úbory, sportovní obuv apod.
15. Není-li žák připraven nebo nemá-li domácí úkol, omluví se na začátku hodiny
vyučujícímu.
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16. Během vyučování se žáci chovají ukázněně, nevyrušují, nenapovídají, neopisují a
nepoužívají nedovolených pomůcek. Mobilní telefony mají v této době v tašce vypnuté
a nemanipulují s nimi. Používání tabletů, notebooků a jiných technických pomůcek je
možné pouze se souhlasem vyučujícího. Během vyučování, v areálu školy a na školních
akcích je možné pořizovat fotografie, video a audiozáznamy pouze se souhlasem
vyučujícího. Porušení tohoto příkazu bude považováno za kyberšikanu a porušení
školního řádu.
17. Služba ve třídě je podřízena třídnímu učiteli a vyučujícím. Stará se o mazání tabule,
třídní knihu a pořádek ve třídě a v šatně. Služba zodpovídá za třídní knihu a její
předložení vyučujícímu k zápisu vyučovací hodiny. Na poslední vyučovací hodinu
upozorní vyučujícího, který třídní knihu uloží ve sborovně.
18. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy. Ve školním areálu zdraví všechny dospělé
osoby.
19. Do sborovny a kabinetů žáci nevstupují bez vyzvání.
20. Před odchodem ze školy si žák zjistí suplování na další den.
21. Žáci co nejlépe reprezentují školu na veřejnosti.
22. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání, volit a býti voleni do školské rady, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím
týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a na poradenskou činnost školy
v záležitostech vzdělávání.
23. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také právo rodiče zletilých žáků,
popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
24. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 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, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

Provoz a vnitřní režim školy
25. Žákům, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže,…) nebo se účastní zájezdů
pořádaných školou, se zameškané hodiny do celkového počtu zameškaných hodin
nezapočítávají.
26. Potřebuje-li žák z vážných důvodů odejít ve vyučovací hodině, na kterou se opět vrátí,
vyžádá si souhlas vyučujícího. Pokud žák během dopoledního nebo odpoledního
vyučování (vyučovací hodina, přestávka, volná hodina) potřebuje z vážných důvodů
odejít mimo školní budovu, uvědomí o tom vždy svého třídního učitele. Odchází-li žák
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v průběhu vyučovací hodiny a je-li předpoklad, že bude chybět ještě v následující
vyučovací hodině, uvědomí o svém odchodu nejen třídního učitele, ale i vyučující
v těchto hodinách. Pokud nezastihne vyučující, oznámí svůj odchod v kanceláři školy.
Opuštění školní budovy v průběhu dopoledního a odpoledního vyučování povoluje
třídní učitel zpravidla na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Uvolnění
se povoluje jen na nezbytně nutnou dobu. Vzdalovat se bezdůvodně a bez souhlasu
učitele během vyučování a přestávek z budovy školy je zakázáno.
27. Žáci se mohou před zahájením vyučování (od 6.30 do 7.30) shromažďovat v učebně Bi.
Po skončení vyučování žáci opouštějí školu, žáci čekající na dopravní spojení mohou
čekat v učebně Bi. Ve volných hodinách se zdržují v šatnách nebo ve volných učebnách.
28. Ve třídě má žák vyhrazené místo, které nemění bez souhlasu vyučujícího příslušného
předmětu.
29. Nejpozději při zazvonění má žák připraveny na lavici pomůcky a v tichosti vyčká na
svém místě příchodu vyučujícího, kterého zdraví povstáním. Hodina končí pro učitele
zvoněním, pro žáky odchodem vyučujícího. Po každé vyučovací hodině žák uklidí své
pracovní místo.
30. O přestávkách se žáci chovají ukázněně.
31. Není dovoleno naklánět se z oken a přes zábradlí na chodbách školní budovy, zdržovat
se bezdůvodně v šatnách. V areálu školních budov a jejich okolí je žákům zakázáno
kouřit. Zákaz kouření se vztahuje i na akce pořádané školou (výlety, brigády, exkurze
apod.). Stejný zákaz platí i pro požívání alkoholických nápojů a drog. Jsou zakázány
hry o peníze nebo cenné věci.
32. V prostoru školního areálu mezi budovami se nejezdí na kolech nebo motorových
vozidlech. Mezi bloky se chodí po vydlážděných chodnících.
33. Parkoviště pro motorová vozidla před gymnáziem je vyhrazeno zaměstnancům. Pro
jízdní kola žáků jsou vyhrazeny stojany před budovou školy. Žáci jsou povinni
zabezpečit uložená kola před zcizením pomocí zámku.
34. Na všech akcích pořádaných školou se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka,
popřípadě jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nevzdalují od
ostatních žáků nebo z určeného místa.
35. Při účasti na přehlídkách a soutěžích zajišťuje škola dohled nad nezletilými žáky
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2005 Sb., pokud se se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nedohodne jinak (§7).
36. Žáci nepouští do školy cizí osoby s omluvou a sdělením, že to mají zakázáno a ať si
zazvoní. Pokud se přesto nějaká osoba do školy dostane, oznámí tuto situaci ihned
zaměstnanci školy (dohled, sekretariát). Taktéž hlásí pohyb po škole se volně
pohybujících cizích osob bez doprovodu zaměstnance či žáka školy. Žáci mají
zakázáno zakládat vstupní dveře, či jakýmkoliv způsobem zabraňovat jejich
samozavírání.
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Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
37. Závažné infekční onemocnění v rodině hlásí žák do 24 hodin třídnímu učiteli,
v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy.
38. Je zakázáno nosit do školy předměty ohrožující zdraví, například zbraně, chemikálie,
alkohol, drogy apod. Nedoporučuje se nosit do školy peníze a cenné předměty.
V nutném případě je možné je uložit v kanceláři školy.
39. Jako hrubý přestupek proti školnímu řádu budou posuzovány i další sociálně
patologické projevy jako je patologické hráčství, šikanování, vandalismus, rasismus a
další jevy, jako např. podpora a propagace hnutí směřující k potlačování práv a svobod
občanů, spoluúčast na vytváření a šíření dětské pornografie i její sledování na
internetu. Za tyto přestupky je možné žáka vyloučit ze školy.
40. Žáci jsou povinni plnit pokyny a úkoly, které jim uloží vyučující, zároveň však mají
vždy právo slušnou formou projevit svůj osobní názor. Považují-li to za vhodné,
mohou požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z vyučujících. Jestliže se žák domnívá,
že byl rozhodnutím učitele poškozen, má právo žádat revizi rozhodnutí zpravidla
prostřednictvím svého třídního učitele.
41. O radu či pomoc se žáci obracejí zpravidla na svého třídního učitele, ve vážných
situacích také na ředitele školy.
42. S chováním studenta školy se neslučuje jednání, mající jakoukoliv zjevnou souvislost
s projevy šikany, snižování lidské důstojnosti, poškozování osobnosti a majetku
spolužáků. Studenti maturitního ročníku při posledním zvonění nesmí používat vodu
ani prostředky, které zanechávají jakékoliv stopy na těle nebo oblečení spolužáků a
zaměstnanců.
43. Každý žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce ve škole a chová se tak, aby nedošlo
k úrazu. Dojde-li k úrazu, musí být bezprostředně ohlášen vyučujícímu.
44. Žákům je zakázáno manipulovat s plynovými a elektrickými spotřebiči, vypínači a
elektrickým vedením bez dozoru učitele.
45. Při používání internetu žáci dodržují principy mravní výchovy.
46. Žáci mají povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka
vykonáván fyzický nebo psychický nátlak (šikana) ze strany spolužáků nebo dalších
osob účastných na vyučování, a to neprodleně - „Šikanování je jakékoliv chování,
jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků.
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů
nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží,
poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování,
zesměšňování, hanění či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování, až
zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv.
kyberšikany. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých
materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
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demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou
spolužáků.

Nebezpečnost

působení

šikany

spočívá

zvláště

v

závažnosti,

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví
oběti.“
47. Jakýkoliv pokus o vyhrožování, resp. fyzické napadení pedag. pracovníků a
zaměstnanců školy bude okamžitě řešen ve spolupráci s orgány činnými v trestním
řízení a možností vyloučení žáka ze školy.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
48. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení
školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
49. Zjištění poškození věci hlásí žáci hned učiteli.
50. V případě úmyslného poškození, zničení nebo odcizení bude uplatněno výchovné
opatření a žák se bude podílet na úhradě škody.
51. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí svým vlastním dohledem.

Závěrečná ustanovení
52. Závažné nebo několikanásobné porušení školního řádu, stejně jako jiné porušení zásad
slušného chování, bude posuzováno podle §10 vyhlášky č.13/2005 Sb. v platném znění.
53. Školní řád je účinný na všech akcích organizovaných školou.
54. Školní řád doplňují předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, poplachové
směrnice, provozní řády odborných učeben a laboratoří, bezpečnostní pokyny při
výuce tělesné výchovy a při mimoškolních akcích.
55. Školní řád může být průběžně upravován. O změnách musí být učitelé i žáci
neprodleně informováni.
56. Součástí školního řádu jsou v příloze pravidla hodnocení a klasifikace žáků.

Platnost tohoto školního řádu od 1. 2. 2016
Školní řád projednán na pedagogické radě dne 21. 12. 2015
Školní řád projednán a schválen ve Školské radě dne 27. 1. 2016

RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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