Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba,
příspěvková organizace
Školní řád

Čl. 1
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit
do školy, osvojovat si znalosti stanovené učebními osnovami a školním vzdělávacím
programem a plnit všechny povinnosti stanovené tímto školním řádem.
Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování, za své chování odpovídá
škole i na veřejnosti.
Čl. 2
Školní řád vychází zejména z následujících právních předpisů:
a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů,
d) vyhláška č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ve středních školách,
e) vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
povinné školní docházky,
f) vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o
ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších
předpisů,
g) vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních.
Čl. 3
Práva žáků
Žákům naší školy příslušejí všechna práva, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech
dítěte.
Žák má právo:
a) na vzdělání a školské služby a na účast ve výuce podle rozvrhu hodin,
b) na odpočinek a volný čas,
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na tyto informace mají
právo také zákonní zástupci žáků, v případě zletilých žáků jejich rodiče, popř.
osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost,
d) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho
duchovní, morální a sociální rozvoj, má právo na ochranu před informacemi,
které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho
vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost
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f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

odpovídající jeho věku a stupni vývoje, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou
formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
na svobodu myšlení a náboženství,
na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně patologickými jevy,
na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo problematické
situaci, na využití služeb školního poradenského pracoviště (výchovného
poradce, školního metodika prevence a školního psychologa),
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávání.
na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze
školního prostředí v rámci možností školy,
na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem
s narkotiky a psychotropními látkami,
na volný pohyb po budově školy o přestávkách v prostorách určených pro
žáky, musí však při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti,
volit a být volen do školské rady, je-li zletilý,
zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů (studentskou radu), volit
a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na
ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními
studentské rady zabývat.
Čl. 4
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žák je po celou dobu studia povinen:
a) řádně docházet do školy, plnit všechny studijní povinnosti, soustavně a
svědomitě se připravovat na vyučování a zajistit si a nosit s sebou učebnice a
učební pomůcky podle pokynů vyučujících,
b) respektovat normy společenského chování, ke svým spolužákům se chovat
tolerantně bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, národnost a vyznání
apod., předcházet sociálně patologickým jevům ve svém okolí (jako je např.
kriminalita, vandalství, šikana, brutalita apod.), v případě kontaktu
s uvedenými jevy o nich informovat učitele,
c) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, veškeré bezpečnostní předpisy
a chránit zdraví své, svých spolužáků a zaměstnanců školy, případný úraz
hlásit vyučujícímu (úrazem žáků je úraz, který se stal při vzdělávání nebo s
ním přímo souvisejících činnostech a na akcích pořádaných školou; úrazem
žáků není úraz, který se stane žákům na cestě do školy a zpět, na cestě na
místo shromaždiště apod.)
d) plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu
s právními předpisy a školním řádem,
e) chovat se zdvořile ke svým spolužákům, ke všem pracovníkům i návštěvníkům
školy, zdravit je při setkání,
f) pomáhat slabším a zdravotně znevýhodněným spolužákům,
g) být ve škole vhodně upraven a oblečen, přezouvat se a odkládat boty a
svrchní oděv do šatní skříňky nebo do určeného prostoru; v prostoru šatních
skříněk se zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou,
h) šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením,
hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, udržovat v
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i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)

pořádku své místo v učebně a pomáhat při udržování čistoty a pořádku ve
všech prostorách školy, hradit zaviněné škody,
v případě poškození bezplatně poskytovaných učebnic zaplatit smluvní pokutu
ve výši časové hodnoty (odpovídá stupni opotřebení či znehodnocení),
být ve své učebně nejpozději 5 minut před začátkem vyučování; opakované
pozdní příchody budou kázeňsky postihovány,
během vyučovací hodiny mít vypnutý mobilní telefon uschovaný v tašce, totéž
se týká i jiné audiovizuální techniky; ve výuce žáci používají jen technická
zařízení povolená učitelem,
v jídelně se řídit pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců jídelny,
zachovávat všechna pravidla kulturního stolování, na obědy docházet v čase,
který je určen třídním učitelem,
oznámit v kanceláři zástupkyně ředitele, případně v kanceláři školy, že se
příslušný vyučující nedostavil do třídy do 5 minut po začátku hodiny; tuto
povinnost mají žáci vykonávající službu,
při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržovat ustanovení školního
řádu, chovat se a jednat slušně a tolerantně,
v případě úrazu, ztráty nebo krádeže neprodleně informovat vyučujícího, popř.
učitele vykonávajícího dozor,
průběžně si zapisovat do studijního průkazu známky a jiné záznamy vztahující
se ke studiu, nezletilý žák předkládat průkaz zákonným zástupcům ke
kontrole.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka,
c) sledovat a průběžně kontrolovat záznamy o výsledcích vzdělávání ve
studijním průkazu žáka nebo na webových stránkách školy na základě
přístupového hesla.
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
b) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
Všem žákům je zakázáno:
a) používat nepovolené pomůcky, napovídat při zkoušení, opisovat atd.,
b) používat slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy a spolužákům,
c) dopouštět se šikany (a to jak psychické, tak fyzické i všech forem
kyberšikany),
d) dopouštět se krádeží nebo ke krádežím navádět,
e) propagovat hnutí potlačujících lidská práva,
f) narušovat průběh vyučovacích hodin (přicházet pozdě, používat mobilní
telefony apod.),
g) vytvářet a zveřejňovat zvukové a obrazové záznamy bez svolení
zaznamenávaného,
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h) manipulovat se školní počítačovou technikou bez výslovného svolení
vyučujícího,
i) dopouštět se plagiátorství (Za plagiátorství se považuje nejen úmyslné
okopírování (ukradení) cizího textu a jeho vydávání za vlastní ( nejen z
internetu), ale i nedbalé citování či neúmyslné opomenutí citace některého
využitého zdroje. Plagiátorství se dopouští nejen ten, kdo takovýmto
způsobem neoprávněně cizí text využije, ale i osoba, která poskytuje služby
jež plagiátorství přímo umožňují, popřípadě k němu nabádají. Tedy strana,
která tyto texty zdarma či za úplatu produkuje a/nebo poskytuje.), plagiátorství
bude považováno za hrubé porušení školního řádu,
j) kouřit v areálu školy a jejím okolí a při všech školních akcích,
k) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné či
jiným způsobem nevhodné,
l) používat vlastní elektrické spotřebiče, které je nutno zapojovat do školní
elektrické sítě (např. nabíječky, elektrické vysoušeče, dobíjet notebooky
apod.),
m) nosit do školy bez vážného důvodu větší peněžní částky a cenné předměty,
n) parkovat motorová vozidla na parkovišti před školou.
Všem žákům prim až kvart (dále jen „nižšího gymnázia“) je zakázáno:
a) používat mobilní telefon, tablet a obdobná elektronická zařízení po celou dobu
pobytu ve všech prostorách a v areálu školy včetně přestávek.
Výjimku tvoří používání těchto zařízení v nezbytném rozsahu ze zdravotních
důvodů, použití na přímý pokyn zaměstnance školy a v případě nutnosti
kontaktování se se zákonnými zástupci prostřednictvím telefonního hovoru.
Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy, povinnosti žáků a školy
v oblasti prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku):
1. Všem osobám je v prostorách školy a na akcích pořádaných školou zakázáno
užívat návykové látky a jakkoli s nimi manipulovat (přinášet, nabízet,
zprostředkovávat, prodávat, opatřovat, přechovávat apod.). Tento zákaz se
vztahuje i na elektronické cigarety. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá
návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven
zdravotnickým zařízením.
2. Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mimo jiné omamné a
psychotropní), které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální
chování a ovládací a rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol a tabák.
3. Požívání návykových látek osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za
nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů
sociálně-právní ochrany dětí.
4. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonnému zástupci žáka.
5. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu
obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák
požívá návykové látky.
6. Distribuce, nabídnutí, zprostředkování, prodej nebo jakékoliv jiné opatření
omamných a psychotropních látek, jakož i přechovávání omamných a
psychotropních látek podle § 283 a § 284 trestního zákoníku je v ČR
zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je
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povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
7. V případech výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o návykovou látku,
v prostorách školy nebo na akci pořádané školou, nebo v případě
přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu 6.
8. Nedodržení a porušení pravidel v oblasti prevence užívání návykových látek
bude považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu a bude podle
toho také posuzováno.
Za porušení školního řádu a neplnění povinností může být žákovi uloženo podle
závažnosti provinění některé z výchovných opatření (viz Pravidla hodnocení výsledků
vzdělávání žáků).
Čl. 5
Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti
1. Žák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a
účastní se výuky povinných, volitelných a nepovinných předmětů, které si
zvolil.
2. V období školního vyučování, kdy je již v maturitním ročníku ukončena výuka,
žák tohoto ročníku již školu nenavštěvuje, pokud nekoná ředitelkou školy
stanovené aktivity.
3. Žák je povinen sledovat nástěnku vedení školy, případně webové stránky
školy, kde jsou zaznamenány změny v rozvrhu, a řídit se jimi.
4. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo jeho rodič je povinen
doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů
od počátku nepřítomnosti žáka nejlépe telefonickým hovorem s třídním
učitelem (tel. seznam jednotlivých vyučujících je k dispozici na webových
stránkách školy), eventuálně se sekretářkou školy (tel. na sekretariát: 595
693 821, 732 171 472).
5. Žák je povinen předložit omluvenku třídnímu učiteli nebo jeho zástupci,
případně zástupkyni ředitelky školy první den po návratu do školy. Nedoloží-li
žák v předepsaném termínu důvody své nepřítomnosti, mohou být zameškané
hodiny pokládány za neomluvené.
6. Třídní učitel posoudí, zda jsou předložené důvody nepřítomnosti dostatečně
závažné a v souladu se školním řádem, a rozhodne o tom, zda se jedná o
absenci omluvenou či neomluvenou.
7. Součástí doložení nepřítomnosti žáka z důvodu návštěvy zdravotnického
zařízení je časový údaj (od …do … hodin).
8. Přesáhne-li nepřítomnost nezletilého žáka tři dny školního vyučování, může
škola požadovat předložení lékařského potvrzení, a to pouze jako součást
omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
9. Výjimečně (především v případě časté nepřítomnosti nasvědčující
zanedbávání školní docházky) bude škola požadovat jako součást omluvenky
lékařské potvrzení i v případě kratší absence.
10. Zletilý žák si během jednoho pololetí může 2 nepřítomnosti z důvodu nemoci
nebo návštěvy zdravotního zařízení omluvit sám. Podkladem pro omluvu
ostatních nepřítomností z výše uvedených důvodů bude lékařské potvrzení.
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V rámci prevence šíření infekčních nemoci (aktuálně Covid-19) může třídní
učitel omluvit i další absenci bez potvrzení lékaře; může vyžadovat
spolupodpis rodiče zletilého žáka.
11. Absence zletilého žáka z jiných důvodů než nemoci bude omluvena, bude-li
prokazatelně doplněna písemným souhlasným vyjádřením rodičů.
12. Neomluvenou nepřítomnost nepřesahující 10 vyučovacích hodin řeší se
zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem třídní učitel, při
počtu neomluvených hodin vyšším než 10 svolá ředitelka školy výchovnou
komisi.
13. Přesáhne-li neomluvená absence 30 vyučovacích hodin, zašle ředitelka školy
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví přestupkovému oddělení
ÚMOb v Ostravě Porubě. Pokud se jednání opakuje nebo je zde podezření na
ohrožení výchovy a vzdělávání nezletilého dítěte (§ 6 zákona č. 359/1999
Sb.), a lze-li zavinění spatřovat na straně určité osoby, podá škola oznámení o
podezření ze spáchání přestupku také na příslušný orgán sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD).
14. Neomluvená absence je považována za závažné zaviněné porušení
povinností stanovených školním řádem.
15. V případě nepřítomnosti z jiných důvodů než nemoci je třeba předem písemně
požádat třídního učitele o uvolnění z vyučování. Jestliže je nepřítomnost delší
než 2 vyučovací dny, zasílá se předem písemná žádost ředitelství školy
prostřednictvím třídního učitele. O žádosti rozhodne ředitelka školy na základě
doporučení třídního učitele po zvážení studijních výsledků a chování žáka.
Vyučující není povinen omluvit žákovu nepřipravenost na vyučování, pokud
byl žák uvolněn na vlastní žádost.
16. Pokud se žák potřebuje nečekaně uvolnit z vyučování v jeho průběhu např.
z důvodu náhlé nevolnosti, požádá o souhlas třídního učitele nebo jeho
zástupce. V případě žáka, který neukončil povinnou školní docházku, má
zákonný zástupce povinnost dostavit se na vyzvání k převzetí žáka ze školy
nebo zajistit odpovídající doprovod. Pokud je odchod v průběhu vyučování
plánovaný, musí být podložen písemným vyjádřením zákonného zástupce.
Žák nesmí opustit školu bez vědomí vyučujícího.
17. Ve volné hodině vyhrazené na oběd se žák zdržuje ve školní jídelně, i když
neobědvá. Opustit školní budovu v čase vyhrazeném na oběd mohou pouze
žáci, kteří již dokončili povinnou školní docházku, ostatní jen s předchozím
písemným souhlasem rodičů.
18. V případě, že vyučující nemá dostatek podkladů pro soustavné a systematické
hodnocení žáka, bude žákovi určen náhradní termín zkoušení z učiva
zahrnujícího celé sledované období.
19. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou, oznámí to zletilý žák nebo zákonní
zástupci nezletilého žáka ihned řediteli školy.
20. Na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka
doložené lékařským potvrzením může být žák částečně (tzn. jen z konkrétního
úkonu) nebo zcela uvolněn z tělesné výchovy.
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Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti v případě vzdělávání
distančním způsobem
1. Pokud dojde v souladu se školským zákonem k zavedení distančního způsobu
vzdělávání, je žák povinen distančním způsobem se vzdělávat.
2. Omlouvání absence z aktivit distančního vzdělávání probíhá analogicky podle
pravidel omlouvání absence v běžném režimu.
3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním
způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka.
Čl. 6
Zanechání studia
1. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na
základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení
nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem
gymnázia dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy,
popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o
den pozdější.
2. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po
dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není
omluvena, vyzve ředitelka školy na základě podnětu třídního učitele písemně
studenta, a je-li nezletilý, zákonného zástupce studenta, aby neprodleně
doložil důvod žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní žáka, že jinak bude
posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení
výzvy žák na gymnázium nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti,
posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto
dnem přestává být žákem školy.
Čl. 7
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
1. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla a zásady bezpečnosti, zejména
a) zásady bezpečného chování ve třídách, na chodbách, v šatnách, na
schodištích, v tělocvičně, v posilovně, v DDM, v jídelně, v bezprostředním okolí
školy, na hřišti a zahradě, při příchodu a odchodu ze školy a na veřejných
komunikacích a na akcích konaných mimo školu,
b) zákaz přinášení do školy a na mimoškolní akce věcí, které nesouvisejí s
vyučováním (větší částky peněz, hořlaviny, zápalné látky, sečné, střelné a
bodné zbraně, paralyzéry, apod., látky určené v odstavci Povinnosti žáků a
školy v oblasti prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku),
c) povinnost dodržovat postup při vzniku úrazu (čl. 4, odst. c),
d) povinnost dodržovat evakuační plán, traumatologický plán školy,
e) zásady pro používání šatních skříněk,
f) povinnost dodržovat provozní řády učeben,
g) zákaz přinášení a používání vlastních elektrospotřebičů do školy a na akce
konané mimo školu (nabíječky, kulmy, fény apod.),
h) zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči bez přítomnosti vyučujícího,
zejména zákaz jakýchkoli zásahů do spotřebičů,
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i) zákaz ve škole běhat, zejména při nástupech na obědy, honit se po chodbách,
zákaz pojíždění po chodbách a škole na kole, kolečkových bruslích a
skateboardech,
j) zásady bezpečného pohybu v přírodě při pobytu mimo školu a zásady
dopravní kázně,
k) zákaz manipulace s okny bez dohledu zaměstnance školy a jeho přímého
pokynu, zákaz vstupu a výstupu oknem.
Čl. 8
Provoz a vnitřní režim
1. Provoz školy je zajištěn v průběhu pracovního týdne od 7:00 do 16:30 hodin.
2. Volný vstup do školy je povolen jen povolaným osobám (zaměstnanci a žáci
školy). Ostatní osoby jsou povinny zapsat své jméno, účel návštěvy a jméno
navštívené osoby do knihy návštěv a vyčkat v prostoru před vrátnicí, až si je
zaměstnanec školy (navštívená osoba) vyzvedne. Toto opatření platí i pro
rodiče žáků při individuální návštěvě školy.
3. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou v průběhu pracovního týdne stanoveny
následovně: 9:40 - 9:55 a 11:35 - 11:55.
4. Pro vydávání obědů ve školní jídelně je vyčleněna doba od 11:25 do 14 hodin.
Žáci obědvají v době určené třídním učitelem podle rozvrhu hodin, v té době
je zajištěn dohled zaměstnanci školy.
5. V době hlavních i vedlejších prázdnin je provoz školy omezen.
6. Bližší podmínky jsou uvedeny v Provozním řádu školy, který je přílohou
školního řádu.
Čl. 9
Závěr
1. Všichni žáci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a řídit se jím v plném
rozsahu při vyučování a při všech činnostech organizovaných školou.
Školní řád je zveřejněn na www.gyohavl.cz
2. Součástí Školního řádu jsou Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Školní řád byl schválen školskou radou dne 16. 11. 2021.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2021
V Ostravě-Porubě 18. 11. 2021
Mgr. Jana Huvarová v.r.
ředitelka školy
Přílohy:
Provozní řád školy
Provozní řády učeben
Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole
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