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GYMNÁZIUM BLANSKO,
příspěvková organizace

SEIFERTOVA 13, 678 01 Blansko
Školní

řád

Školní řád Gymnázia Blansko je jedním ze základních dokumentů školy a je závazný pro všechny žáky
a zaměstnance této školy. Ve svých ustanoveních vychází z vyhlášky MŠMT ČR o středním vzdělávání
č. 13/2005 Sb., z vyhlášky MŠMT o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb. a ze zákona 561/2004 Sb.
(školský zákon) v platném znění, pokynu MŠMT č.j. 16 227/96 k prevenci zneužívání návykových
látek ve školách, úmluvy o právech dítěte a z dalších souvisejících platných právních předpisů. Školní
řád je přizpůsoben konkrétním podmínkám Gymnázia Blansko (dále jen „škola“).
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A. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
§1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Žáci a zákonní zástupci
nezletilých žáků mají také právo být včas informováni o změnách v obsahu a organizaci studia.
2. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo být na počátku každého ročníku informováni o
organizaci školního roku a o požadavcích v jednotlivých předepsaných předmětech.
3. Žáci mají právo na začátku školního roku požádat o zařazení do nepovinného předmětu, který bude
škola realizovat v příslušném školním roce.
4. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání. Na tyto informace mají právo také rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči
zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
5. Žáci mají právo být alespoň jeden týden předem informováni o připravovaném souhrnném
písemném zkoušení (čtvrtletní a pololetní písemné práce). Takové písemné zkoušení probíhá
v jednom dni nejvýše v jednom předmětu.
6. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo obrátit se v případě jakéhokoliv problému na
třídního učitele, popř. na výchovné poradce, popř. na kohokoliv z vedení školy.
7. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na konzultace k vyjasnění studijních problémů.
8. Žáci na vyšším stupni gymnázia mohou požádat o zapůjčení učebnic, jestliže ekonomické
podmínky rodiny zakoupení učebnic nedovolují.
9. Žáci mají právo svobodně a kultivovanou formou vyjádřit svůj názor.
10. Žáci mají právo upozornit vyučujícího na subjektivní pocity nevhodného učebního prostředí
(nedostatečné osvětlení, kvalita vzduchu apod.). Je-li to z hlediska hygienických zásad a organizace
výuky možné, vyučující prostředí vhodným způsobem upraví. Větrání ve třídách provádí žáci
výhradně na pokyn učitele a v jeho přítomnosti.
11. Žák má právo na ochranu před šikanou a snižováním osobní důstojnosti.
12. Žák má právo na studium podle individuálního studijního plánu, splňuje-li podmínky pro jeho
udělení.
13. Žáci starší 18-ti let mají aktivní volební právo pro volby do Školské rady.
14. 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 nebo školskou radu s tím, že ředitel školy
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a
své stanovisko k nim odůvodnit.
_________________________________________________________________________
15. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do výboru Rodičovského sdružení a jeho
prostřednictvím se obracet na ředitele školy.
16. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.
17. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy.
18. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s
podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
19. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
20. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole každou změnu trvalého bydliště žáka a změnu
adresy pro doručování písemností, telefonického, popřípadě e-mailového spojení.

§2 Vztah školy k zákonným zástupcům žáků
1. Jednání provozních a pedagogických porad jsou neveřejná, informace žákům a jejich zákonným
zástupcům pravidelně podává třídní učitel.
2. Součástí organizace školního roku jsou pravidelně pořádané třídní schůzky a konzultační hodiny, na
kterých mohou rodiče a zákonní zástupci žáků získat přesné informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání žáků. Data pořádání třídních schůzek a konzultačních hodin jsou přílohou ročního plánu
školy a jsou zveřejněna na www stránkách školy.
3. Průběžně jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a osoby, které mají vyživovací povinnost ke
zletilým žákům, informováni o průběhu studia žáků prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
4. Mimo čas třídních schůzek a konzultačních hodin mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a
osoby, které mají vyživovací povinnost ke zletilým žákům, získat informace o průběhu studia svých
dětí po domluvě s vyučujícími či vedením školy.
5. O výchovných opatřeních jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a osoby, které mají vyživovací
povinnost ke zletilým žákům, informováni prokazatelným způsobem třídními učiteli nebo ředitelem
školy.

B. Provoz a vnitřní režim školy
§3 Odchody žáků ze školy, uvolňování z výuky, omlouvání absence
1. Základní povinností žáka je docházka do školy podle stanoveného rozvrhu hodin, včetně
nepovinných předmětů, které si zvolil.
2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli
(TU) písemnou žádost o uvolnění, u žáků mladších 18 let podepsanou zákonným zástupcem.
Uvolnění na více než dva dny z jiných než zdravotních důvodů povoluje ředitel školy po projednání
s třídním učitelem (TU).
3. Při absenci z nepředvídatelných důvodů je žák (u žáků mladších 18-ti let zákonný zástupce)
povinen oznámit déle trvající nepřítomnost do tří dnů TU od počátku absence.
4. Omlouvání absencí se provádí výhradně zápisem do studijního průkazu a předkládá se TU ihned po
příchodu do školy nebo v termínu stanoveném TU.
5. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou
nepřítomnost sám. Při omlouvání absence zletilých žáků bude škola vyžadovat podobný režim jako
v případě omlouvání absence v zaměstnání. V případě nemoci, nevolnosti apod. vždy potvrzení
lékaře, uvolnění z rodinných důvodů pouze v případech doložených úředním potvrzením matriky,
soudu apod., lékařské potvrzení při ošetřování člena rodiny, při doprovodu člena rodiny k lékaři
apod.
Pro vysokou administrativní náročnost výše uvedeného způsobu omlouvání absence může zletilý
žák po dohodě s třídním učitelem požádat rodiče, aby jej nadále zastupovali v případech uvolnění
z výuky a omlouvání absence. V takovém případě třídní učitel postupuje při omlouvání žákovy
nepřítomnosti jako u nezletilých žáků.
6. Má-li TU pochybnosti o důvodech nepřítomnosti žáka, může požadovat lékařské potvrzení.
7. Při odchodu ze školy v době vyučování si žák vyžádá souhlas TU, popř. jeho zástupce nebo vedení
školy.

§4 Chování žáka během vyučovací hodiny
1. Žáci jsou povinni být před začátkem každé hodiny na svých místech a řádně připraveni na
vyučování. Opakované neodůvodněné pozdní příchody se posuzují jako porušení školního řádu.
2. Není-li žák připraven, nemá-li vypracován domácí úkol nebo nemá-li pomůcky do vyučování,
omlouvá se vždy na začátku dané vyučovací hodiny. O odůvodněnosti omluvy rozhodne příslušný
vyučující.
3. Při prvním vstupu učitele do hodiny žáci povstanou a sednou si až na pokyn učitele.
4. Při vyučování žáci pozorně sledují výklad učitele, řídí se jeho pokyny a odpovídají na jeho dotazy.
5. Žákům je zakázáno napovídat při zkoušení, podvádět a opisovat při písemných pracích.
6. Po každé vyučovací hodině jsou žáci povinni uklidit pracovní místa a po poslední vyučovací hodině
dát židle na lavice a zavřít okna.
7. Během vyučovací hodiny mají žáci mobilní telefony a jiná elektronická zařízení v tichém režimu a
uložená v tašce, pokud vyučující neurčí jinak.

§5 Žákovská služba
1. Žákovskou službu určuje TU zpravidla na dobu jednoho týdne.
2. Po každé hodině umyje žákovská služba tabuli a zkontroluje pořádek ve třídě. Případné závady
zjištěné na školním majetku nahlásí služba neprodleně vyučujícímu, příp. správci učebny.
3. Po skončení vyučování zkontroluje služba pořádek ve třídě a uzavření oken. Po provedené kontrole
opouští služba učebnu jako poslední.
4. Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po zvonění do třídy, oznámí služba jeho nepřítomnost
v kanceláři zástupců ředitele, popřípadě v ředitelně.
§6 Další povinnosti žáků
1. Žák je povinen chovat se a jednat v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
2. Žák je povinen dodržovat zásady slušného chování, osvojovat si morální zásady, vycházet z nich,
plnit pokyny a příkazy pracovníků školy.
3. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to neprodleně
třídnímu učiteli. Takový žák se může zúčastňovat vyučování jen se souhlasem příslušného
ošetřujícího lékaře.
4. Žák je povinen se přezouvat. Je zakázáno opouštět budovu školy v přezůvkách.
5. Všem žákům (i starším 18-ti let) je zakázáno kouření ve školní budově a v jejím okolí, požívání
alkoholických nápojů a omamných látek v době vyučování. Bude-li žák přistižen v době vyučování
podnapilý a pod vlivem omamných látek, bude to považováno za závažné porušení povinností
stanovených školním řádem ve smyslu §31 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Tento zákaz platí i při
všech činnostech organizovaných školou. Rovněž je přísně zakázáno nošení drog a jiných zdraví
škodlivých látek do školy, jejich požívání a distribuce. V opačném případě bude tato skutečnost
okamžitě oznámena jeho rodičům a policii ČR.
6. Žák je povinen sdělit TU údaje, které jsou nezbytné k vedení pedagogické dokumentace. Každou
jejich změnu oznámí žák neprodleně TU.

§7 – Vnitřní režim školy
1. Zvonění
7,10 – začátek 0. hodiny
7,45 – nástup žáků do vyučování
8,00 – začátek 1. hodiny
8,55 – začátek 2. hodiny
10,00 – začátek 3. hodiny

10,55 – začátek 4. hodiny
11,50 – začátek 5. hodiny (1. směna)
12,15 – začátek 5. hodiny (2. směna)
13,10 – začátek 6. hodiny
14,00 – začátek 7. hodiny

Některé předměty mohou být vyučovány jako dvouhodinovky, tj. bez přestávky (vždy po dohodě
vyučujícího a žáků). Tyto dvouhodinovky jsou zřetelně označené v rozvrhu tříd.
Připadá-li taková dvouhodinovka na:
– 5. a 6. hodinu, je konec vyučování v 13,45
– 6. a 7. hodinu, je konec vyučování v 14,40
2. Před začátkem vyučování vstupují žáci do školy vchodem ze dvora.
3. Žákům je zakázáno pouštět do budov školy cizí osoby.
4. Po příchodu do budovy se žáci v šatnách přezouvají, obuv a svrchní oděv odkládají v šatnách na
určená místa nebo do šatních skříněk.
5. Žákům je zakázáno zdržovat se po celou dobu vyučování bezdůvodně v šatnách školy.
6. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli na svém místě v učebně nejpozději 5 minut před zahájením
výuky.
7. Dojíždějící žáci čekají na zahájení výuky v určené učebně (škola se pro žáky otevírá v 6,30 a
uzavírá se v 16,00).
8. Pro stěhování do jiných učeben jsou vyhrazeny přestávky. Při odchodu z kmenové učebny si žáci
berou všechny své věci s sebou.
9. Svoje místo v učebně musí žáci udržovat v pořádku a po odchodu je také v pořádku zanechat.
10. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat v celém areálu školy, jsou povinni dodržovat
pokyny dozoru. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je povolen pouze s vyučujícím.
11. Žákům je zakázáno v době vyučování opouštět areál školy. V odůvodněných případech povoluje
opuštění školy TU na základě písemné omluvenky rodičů.
12. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním není součástí vyučování podle pravidelného
rozvrhu, žáci v této době mohou opustit areál školy. V případě, že opustí areál školy, škola za ně
v tuto dobu nenese odpovědnost.
13. Pro přechod do přístavby a tělocvičny používají žáci výhradně spojovací tunel. V době vydávání
obědů je zakázáno procházet do přístavby přes jídelnu.
14. Do jídelny odchází žáci samostatně a dodržují rozvrh směnování (pouze žáci prim pod dozorem
vyučujícího 4. nebo 5. vyučovací hodiny). Svoje věci si odkládají do polic před jídelnou a řídí se
pokyny dozoru.
15. V jídelně jsou žáci povinni dodržovat řád jídelny a pravidla kulturního stolování.
16. O organizačních změnách ve vyučování pro příští den se žáci informují před svým odchodem ze
školy na přehledu suplování, který je vyvěšován na nástěnce v hlavní budově v mezipatře. Je možné
se také informovat na www-stránkách gymnázia. Žáci jsou povinni svoji přípravu na vyučování
přizpůsobit těmto změnám.
17. Po skončení vyučování se žáci nezdržují v učebnách nebo šatnách.

C. Pravidla pro zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí (§8)
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje,
svých spolužáků nebo jiných osob.
2. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny k zajištění BOZ a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a
nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, je jejich povinností okamžitě informovat
vyučujícího, dozor, příp. TU.
3. Žákům je zakázáno sedat do oken ve třídách a otevírat velká křídla oken ve třídách a na chodbách
školy.
4. Každý úraz, poranění nebo nehodu, ke které došlo během vyučování, při přesunech nebo na akcích
pořádaných školou, jsou žáci povinni hlásit vyučujícímu, dozoru, příp. TU (zapíší záznam do knihy
úrazů). Těžké úrazy žáků je třeba ihned hlásit také vedení školy.
5. Žákům je zakázáno manipulovat s plynovými a elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači a
elektrickým vedením.
6. Při výuce v tělocvičně, laboratořích a odborných učebnách žáci dodržují vnitřní řády těchto prostor.
O seznámení s těmito řády provede vyučující zápis do TK.
7. Při přecházení žáků na místa vyučování nebo při akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a dodržují pokyny doprovázejících osob. Bez jejich souhlasu se nevzdalují od
ostatních žáků nebo z určeného místa, dodržují pokyny místa a času srazu a rozchodu.
8. Pro výlety, exkurze a sportovní kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci
předem prokazatelně seznámeni vedoucím akce a řídí se jeho pokyny.
9. Žákům je zakázáno přinášet do areálu školy nebo na činnosti organizované školou věci, které by
mohly ohrozit život a zdraví (zbraně, chemikálie, výbušniny, omamné látky, ...).
10. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných
návykových látek.
11. Žákům je zakázáno pořizovat audio a audiovizuální záznamy ve škole a během vyučování bez
vysloveného souhlasu všech zúčastněných žáků i zaměstnanců školy. Rovněž je zakázáno veškeré
pořizování a zveřejňování audio a audiovizuálních záznamů, které mohou ponižovat lidskou
důstojnost, popř. sloužit k zesměšnění spolužáků a zaměstnanců školy.
12. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví všechny dospělé osoby v areálu školy, vykají jim a
vhodně je oslovují, respektují pokyny a rozhodnutí učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Žáci se
chovají ohleduplně ke svým spolužákům a sami přispívají k vytváření dobré atmosféry ve třídě i
v celé škole.
13. Žákům je zakázáno užívat zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků vůči spolužákům
a zaměstnancům školy. Veškeré projevy šikany, vandalismu, brutality a rasismu se považují za
hrubé porušení školního řádu.
14. V případě podezření na výskyt závažného nebo opakovaného sociálně patologického jevu ve třídě
bude provedeno sociometrické šetření (šk. metodikem prevence nebo odbornou institucí, např. PPP
Blansko), kterého se zúčastní všichni žáci v daném třídním kolektivu.

D. Zacházení se školním majetkem (§9)
1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, třídy a
dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku spolužáků, učitelů nebo jiných
osob hradí žák nebo zák. zástupce žáka, který poškození způsobil (podle ustanovení Občanského
zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších novelizací).
3. Žák je povinen ihned ohlásit vyučujícímu poškození vybavení, které mu bylo přiděleno (pracovní
místo, židle, učební pomůcky, ...), aby bylo možné zjistit původce poškození. Jinak se žák
vystavuje nebezpečí, že náhrada škody bude vymáhána na něm nebo jeho zákonném zástupci.
4. Ztráty školních nebo osobních věcí hlásí žáci neprodleně svému TU. Žáci dbají na dostatečné
zajištění svých věcí (ztráty z neuzamčených prostor pojišťovna nehradí).
5. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Hodinky, šperky, peníze a mobilní telefony mají
neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné výchovy, mohou je svěřit do úschovy
vyučujícímu.
6. Žáci udržují čistotu a pořádek ve škole a jejím blízkém okolí, dodržují ve škole všechna pravidla
hygieny a bezpečnosti.

V Blansku 31. 8. 2016

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Mgr. Jana Žilková, předsedkyně školské rady

