ŠKOLNÍ ŘÁD
Masarykova gymnázia

platný od školního roku 2016/17
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ÚVOD
K návštěvě školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně a vybral si tak školu, v níž chce dokončit základní vzdělání a získat vzdělání středoškolské zakončené maturitní zkouškou. Rozhodl
se tedy podle své vůle dodržovat stanovené povinnosti a využívat podmínek práce školy.
Předpokladem pro úspěšnou činnost je úcta k člověku, k jeho duševní i fyzické práci, úcta k naší
zemi. Pokud není žák takto připraven na školu a život, stane se v daném prostředí rušivým elementem a nenajde zde své uspokojení.
Školní a klasifikační řád je koncipován podle současných platných předpisů.
Podle zákona 561/2004 Sb. § 30 odst. 2 je nedílnou přílohou Školního řádu Klasifikační řád.
Součástí Školního řádu je i Řád školní jídelny.
Ruší se Školní řád ze dne 3. září 2007.
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PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
1.

2.
3.
4.
5.
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8.
9.

10.

11.

12.

Školní rok začíná zpravidla 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Člení
se na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování
se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.
V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
Vzdělávání na gymnáziu se uskutečňuje v denní formě pravidelně každý den v pětidenním
vyučovacím týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Žáci i učitelé se řídí rozvrhem hodin, rozvrhem dozorů.
Žáci jsou povinni chodit do školy včas, dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek. Vyučování začíná v 8.00 hod., školní budova je pro žáky otevřena od 7.40 do 7.55 hod.
Po příchodu do školy se žák v šatně přezuje do vhodné domácí obuvi a odloží svrchní oděv
do skříňky, která mu byla přidělena. Ve skříňce udržuje čistotu a pořádek, nevylepuje zde
žádné materiály a ani jinak ji nepoškozuje. Jakékoliv zjištěné poškození hradí žák na vlastní náklady.
V 7.55 hod. musí žáci zaujmout své místo ve třídě a být připraveni na vyučování. Žáci,
kteří přijdou do školy později, se shromáždí v prostoru před vrátnicí. Do výuky budou
vpuštěni v 8.05 hod. Žáci, kteří mají nultou hodinu, se shromáždí před vrátnicí a společně
s vyučujícím odejdou do třídy v době od 7.00 do 7.05 hod. Jednotlivě se žáci nesmějí před
7.40 hod. po budově pohybovat. V dalších hodinách jsou žáci po zazvonění na svém místě
podle platného zasedacího pořádku uvedeného v třídní knize, popř. zvláštního zasedacího
pořádku při výuce cizích jazyků, při cvičeních, laboratorních pracích a v počítačových
učebnách.
Službu dvou žáků zpravidla na jeden týden stanoví a její povinnosti specifikuje třídní učitel. Služba vždy zkontroluje učebnu, do níž žáci přicházejí, čistotu lavic, smaže tabuli atd.;
dbá na dodržování kázně, pořádku, čistoty a hygieny ve třídě. Zjištěné závady ihned ohlásí
vyučujícímu. Na začátku každé vyučovací hodiny oznámí nepřítomné žáky. Před odchodem z učebny zhasne světlo, zkontroluje pořádek a zajistí, aby případné nedostatky byly
okamžitě odstraněny. Po skončení vyučování zhasne světlo. Žáci dají do pořádku své pracovní místo, po poslední vyučovací hodině v dané učebně zvednou židle, zavřou okna.
Nepřijde-li vyučující na kteroukoliv hodinu do pěti minut po zazvonění do třídy, je služba
povinna to neodkladně oznámit na ředitelství školy.
Do ředitelny, do sborovny a na sekretariát mohou žáci vstupovat, jen jsou-li vyzváni. Žáci
nesmějí vyzvedávat ani odnášet třídní knihy do sborovny. Veškerá úřední potvrzení se vyřizují prostřednictvím třídních učitelů.
Do odborných učeben (včetně tělocvičny) vstupují žáci pouze na pokyn a v doprovodu vyučujícího. Žáci jsou povinni dodržovat řád odborné učebny, resp. laboratoře, s nímž jsou
seznámeni vždy na začátku každého nového školního roku.
Po dobu vyučování (včetně přestávek) nesmějí žáci opouštět budovu. Výjimku může povolit třídní učitel nebo vedení školy, pokud je žák uvolněn pro návštěvu lékaře. Každý nedovolený odchod z výuky je neomluvenou absencí.
Žáci, kteří mají volnou hodinu, mohou odejít ze školy během přestávky a vrátí se na začátku následující přestávky. Žáci, kteří o volné hodině zůstávají ve škole, se zdržují ve společenské místnosti v suterénu školy (před posilovnou) a po 4. vyučovací hodině také v učebně P22 (u jídelny). Chovají se slušně, aby nerušili výuku probíhající v okolních třídách.
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13.

14.
15.

O přestávkách jsou okna v učebnách zavřena, větrat lze otevřenými dveřmi, jinak větrání
zajišťuje na počátku a během hodiny vyučující. Rovněž manipulovat se žaluziemi mohou
žáci pouze v jeho přítomnosti.
Do deseti minut po skončení vyučování opustí žáci budovu. Mohou zde být v době mimo
vyučování jen za dozoru třídního učitele nebo jiného vyučujícího.
Všichni žáci jsou povinni se seznámit s evakuačním plánem a požárně poplachovými
směrnicemi, které jsou vyvěšeny v každém patře, a v naléhavých případech se jimi řídit.

Výňatek ze Školského zákona č. 561/2004 Sb.
§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
1.
Žáci a studenti mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím,
že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
2.
Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí
a nezletilých žáků.
3.
Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také
jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
1.
Žáci a studenti jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané
v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
2.
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje,
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta,
a změny v těchto údajích.
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3.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje,
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka,
a změny v těchto údajích.
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ ŽÁKŮ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Žáci jsou povinni si osvojovat zásady soužití a mravní normy společnosti a řídit se jimi tak,
aby dělali čest sobě a dbali na dobré jméno školy. Jsou povinni být ukáznění, plnit pokyny
vyučujících, chovat se zdvořile ke všem pracovníkům školy i k osobám, které jsou ve škole
na návštěvě, zejména slušně pozdravit. Žáci dodržují ve škole i mimo školu, a to i ve volných dnech a o prázdninách, pravidla společenského chování.
Žáci jsou povinni osvojovat si vědomosti a dovednosti, získávat návyky potřebné
k dosažení středního vzdělání. Jsou povinni být řádně připraveni na každou vyučovací
hodinu. Nemohl-li žák ze závažných důvodů vypracovat domácí úkol, nemá-li potřebné
věci, omluví se na začátku hodiny vyučujícímu.
Žákům není dovoleno opustit během vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího učebnu.
Při vyučování zachovávají žáci klid a kázeň, při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu pozdraví žáci povstáním. Sledují pozorně vyučování,
aktivně spolupracují s učiteli podle jejich pokynů. Během vyučování není dovoleno vyrušovat, při ústním a písemném zkoušení napovídat a opisovat.
Žáci jsou povinni nosit na vyučování všechny potřebné věci podle pokynů vyučujících.
Nepochopí-li žák probírané učivo nebo zamešká-li vyučování pro nemoc, požádá vyučujícího o konzultaci.
Žáci jsou povinni hospodárně zacházet s učebnicemi a učebními pomůckami. Ztracenou
učebnici žák nahradí stejným výtiskem, příp. ji nechá na vlastní náklad okopírovat a svázat
nebo ji v plné hodnotě zaplatí. Šetří školní zařízení, chrání je před poškozením, udržuje své
místo, třídu, šatní skříňku i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. Bez prodlení ohlásí
příslušnému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli jakékoliv případy poškození majetku. Způsobí-li žák škodu, je povinen ji uhradit. Nebude-li možné zjistit viníka v kolektivu třídy,
pak přechází povinnost náhrady na danou třídu, popř. více tříd.
Žáci chodí do školy čistě, vkusně a bez výstředností oblečeni a upraveni.
Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Zakázány jsou všechny činnosti, které ohrožují jejich zdraví. Je přísně zakázáno (podle pokynu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních, Věstník MŠMT ČR, sešit 11, č. j.: 20 006/2007-51) nosit,
držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) v areálu školy
a při činnostech organizovaných školou. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek
kázeňské postihy (snížení klasifikace z chování až vyloučení ze studia).
Žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce pořádané školou větší částky peněz,
drahé a cenné věci (i součásti oblečení, drahé přístroje jako digitální fotoaparáty a kamery,
mobilní telefony apod.), které bezprostředně nepotřebují pro výuku.
Do školy nebo na akce pořádané školou se nesmějí nosit životu a zdraví nebezpečné předměty.
Při výuce je zakázáno používání mobilních telefonů, v průběhu vyučovací hodiny jsou
přístroje vypnuty a uloženy ve školních brašnách.
Na exkurzích, výletech a při akcích, které škola pořádá, jsou žáci povinni respektovat
všechny pokyny vyučujících. Musí dodržovat všechna ustanovení o bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni.
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14.

15.
16.
17.

18.

Bezvýhradně je zakázáno dopouštět se všech sociálně patologických projevů, jevů netolerance vůči ostatním a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita).
Žáci pravidelně a průběžně informují své rodiče, resp. zákonné zástupce o svých studijních
výsledcích, o oznámeních školy a akcích organizovaných a pořádaných gymnáziem.
Žáci oznámí do tří dnů třídnímu učiteli každou změnu týkající se adresy bydliště rodičů,
zaměstnání rodičů, telefonu, zdravotní pojišťovny apod.
Třídní učitel provádí poučení žáků o školním řádu vždy na začátku školního roku, žáci jsou
povinni se s ním seznámit a dodržovat ho. Rovněž rodiče žáků mají možnost se seznámit
se školním řádem prostřednictvím třídního učitele.
Žáci si mohou zajistit občerstvení ve školním bufetu nebo se stravovat ve školní jídelně.
Jsou povinni se řídit řádem školní jídelny, dbát všech pokynů pedagogického dozoru a personálu, dodržovat všechna hygienická a společenská pravidla stolování.

7

DOCHÁZKA
A PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
1.

2.
3.

Žáci jsou povinni chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se akcí
organizovaných školou. Nemůže-li se žák z vážného důvodu zúčastnit vyučování, oznámí
rodiče nezletilého žáka či zletilý žák sám neprodleně, nejpozději však do tří dnů důvod
nepřítomnosti. V době nemoci nesmí žák školu navštěvovat! Po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli bez prodlení, nejpozději však do dvou dnů omluvný list / žákovskou knížku. U nezletilých žáků podepisují rodiče každou absenci. V odůvodněných případech může třídní učitel vyžadovat lékařský doklad i od prvního dne absence, podobně při
časté krátkodobé nepřítomnosti žáka ve škole či při časté neúčasti v hodinách tělesné výchovy odůvodňované zdravotními potížemi.
Ve výjimečných případech může být žák uvolněn z výuky. O uvolnění z výuky žádá písemně sám žák, u nezletilých podepisuje žádost i zákonný zástupce.
Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc žáka, soutěže, závody, rodinné důvody apod.).
a) Pokud žák zná důvod nepřítomnosti předem, požádá písemně o uvolnění, u nezletilých žáků je rovněž nutný souhlas zákonného zástupce.
b) Do pěti pracovních dnů uvolňuje žáka z vyučování třídní učitel, na více než pět
pracovních dní ředitelka školy prostřednictvím třídního učitele na základě písemné žádosti podané s předstihem alespoň jednoho týdne (třídní učitel se k žádosti
nejprve vyjádří). Rozhodnutí o uvolnění z vyučování slouží zároveň jako omluvenka.
c) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém kontaktu, přenosnou infekční nemocí, oznámí to prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen s písemným souhlasem lékaře.
d) Musí-li žák z vážných důvodů odejít ze školy (náhlá nevolnost, lékařské ošetření),
požádá o povolení odejít ze školy svého třídního učitele a informuje o tom rovněž
vyučujícího následující hodiny. V naléhavých případech vyrozumí třídního učitele
rodiče, popř. zajistí doprovod žáka k lékaři. Není-li třídní učitel ve škole přítomen, projedná žák celou záležitost v sekretariátu školy.

Řád školy je závazný pro žáky Masarykova gymnázia v Plzni od školního roku 2007/2008.
V případě potřeby bude průběžně doplňován a upravován vždy se začátkem pololetí školního roku.
Úprava školního řádu ke dni 1. září 2016: kapitola „Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti“ bod 3 odstavec b.

V Plzni dne 1. září 2016

Ing. Olga Matějková
ředitelka Masarykova gymnázia
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PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
Co by měl každý student vědět!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Žák je chráněn před všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho postavení, vyjádřených názorů či přesvědčení. Má právo (vhodným a slušným způsobem) svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Žák, který má konstruktivní
připomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy či výuky, má právo (ve vhodnou dobu a na
vhodném místě) sdělit svoje názory vyučujícím, např. na třídnických hodinách, popř. na
vedení školy na předem domluveném osobním jednání.
Žáci i jejich zákonní zástupci mají právo na informace o výchovně vzdělávací práci na škole, ta jim zajišťuje kolektivní i individuální poradenskou službu v oblasti dalšího vzdělávání, pokračování ve studiu a volby povolání, a to prostřednictvím třídního učitele, zejména
pak výchovné poradkyně. Student (či jeho zákonný zástupce) má rovněž možnost požádat
o kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou, která pomáhá řešit výukové a výchovné problémy žáků.
Škola zajistí (pomocí žákovských knížek u žáků plnících povinnou školní docházku, pravidelných třídních schůzek a písemných vyrozumění u ostatních) individuální informace o
průběhu vzdělávání a výchovy žáka pro jeho zákonné zástupce. Po předchozí dohodě mají
zákonní zástupci možnost projednat otázky výchovy a studijní problematiku svých dětí
s příslušným vyučujícím během školního roku.
Škola zajišťuje pro své žáky, i v době mimo vyučování, příznivé podmínky pro přípravu na
výuku, samotné studium a studentskou odbornou činnost a vytváří další předpoklady pro
rozvoj mimořádného nadání a talentu žáků.
Škola uznává právo žáka na aktivní odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové
činnosti odpovídající jeho věku. V tomto smyslu podporuje a sama vytváří možnosti zapojení žáků do kulturní, umělecké, odborné, sportovní a další zájmové činnosti. Škola podle
svých možností poskytne organizaci dětí a mládeže prostory k účelnému využití pro jejich
činnost (tělocvičnu, posilovnu, školní knihovnu, počítačové učebny). Podmínkou je vždy
řádný dohled a vedení zletilou, plně zodpovědnou a poučenou osobou.
Škola soustavně vytváří a kontroluje podmínky pro bezpečnost a řádnou ochranu zdraví
žáků a dalších školských pracovníků při činnostech, které přímo souvisí s organizovanou
výchovou a vzděláváním pořádaných gymnáziem. Při eventuálním úrazu zajišťuje první
pomoc zraněnému a jeho další odborné ošetření i následnou informaci zákonných zástupců.
Žák může být na základě příslušného lékařského vyjádření uvolněn ředitelkou školy
z účasti na vyučovacím předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některého
vyučovacího předmětu. Při uvolňování od vyučování tělesné výchovy se vyžaduje posudek
lékaře a postupuje se dle zvláštních předpisů. Úplné osvobození z vyučování některého
předmětu však neznamená, že žák není ve vyučovací hodině přítomen (je zaměstnán pomocnými pracemi apod.). Je-li daný předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací
hodiny, může ředitelka školy na základě žádosti studenta či zákonného zástupce nezletilého
žáka uvolnit studenta na dobu vyučování tohoto předmětu z výuky zcela. Dlouhodobě nemocným nebo zdravotně postiženým žákům může být umožněno vykonání zkoušek v termínech, které stanoví ředitel školy.
Studentům školy může být ze státních rozpočtových prostředků poskytnuto stipendium
s přihlédnutím k jejich doloženým sociálním poměrům, prospěchu a studijním výsledkům.
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Žákům gymnázia, kteří plní povinnou školní docházku, škola bezplatně zapůjčuje učebnice
a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydaném MŠMT ČR na dobu jednoho školního
roku v rozsahu upraveném nařízením vlády ČR.
Žák (v případě nezletilosti zákonný zástupce) může v závažných případech požádat
o přestup na jinou školu. O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které
se žák hlásí. Ředitel školy může rovněž stanovit rozdílovou zkoušku a určit její rozsah,
termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem
předcházejícím dni přijetí na jinou školu.
Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) může požádat o přerušení studia, a to až
na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno, pokud to stávající podmínky na škole umožňují (např. naplněnost tříd podle vyhlášky, studijní obor apod.). Žák však může nastoupit i před uplynutím
doby přerušení studia, nebrání–li tomu závažné důvody. Žák nemůže studium přerušit, pokud ve střední škole plní povinnou školní docházku. Bylo-li žákovi studium přerušeno,
přestává být žákem školy po dobu přerušení studia.
Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho
zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy
nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto
dnem přestává být žákem školy.
Každý žák, rodič (zákonný zástupce) či pedagogický pracovník školy má právo předkládat
k projednání prostřednictvím Rady školy Masarykova gymnázia, třídního učitele či pedagogické rady své návrhy na úpravy a změny tohoto školního řádu. Přijaté názory nesmí být
v rozporu se zákonnými předpisy, normami a vyhláškami vyšší právní síly.
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