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Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 

 
Práva žáka 

 

Ţák má právo: 

 

a) na kvalitní vzdělávání; 

b) na respekt ke své lidské důstojnost, k pohlaví, k etnickému, národnostnímu a náboţenskému cítění a 

politickému přesvědčení; 

c) na vyslovení, obhajobu a přiměřeně vedené prosazování vlastního názoru; 

d) na ochranu tělesného i duševního zdraví; 

e) na komisionální přezkoušení podle § 69, odst. 9, zák. 561. 

 

Povinnosti žáka 
 

1) Příchod do školy 
 

a) Ţák je povinen chodit do školy včas podle rozvrhu hodin. Pět minut před zvoněním na zahajovací hodinu 

zůstávají ţáci ve třídě a v lavicích. Stejně tak při dalších hodinách. Po skončení vyučování se nezdrţují, pokud 

nemají nepovinný předmět nebo krouţek, v budově školy. 

 

b) Ţák je povinen se v šatně přezout. Svou obuv si čitelně označí svým jménem. Vstup i průchod šatnami jiných 

tříd je zakázán. Šatna musí být před vyučováním, při vyučování i po vyučování uzamčena.  

 

c) Ţákům se doporučuje nenosit do školy finančně nákladné oblečení a obuv. V šatnách si ţáci nenechávají peníze, 

doklady, klíče, legitimace a cenné předměty. Do školy ţáci nenosí věci, které nepotřebují na vyučování, 

ohroţují bezpečnost a zdraví ţáků. Nalezené předměty odevzdávají v kanceláři školy. 

 

d) Kola musí být uzamčena v prostoru kolostavu ve dvoře školy proti školní kuchyni; ukládat kola v budově školy 

je zakázáno. 

 

 

2) Chování ve škole 
 

a) Ţák je povinen se ve škole slušně chovat a dbát pokynů pedagogických pracovníků. Ve školní budově zdraví 

všechny dospělé osoby a návštěvy. Ţáci se chovají tak, aby neohroţovali sebe i své spoluţáky. Jsou jim 

zakázány všechny činnosti, kterými poškozují své zdraví – kouření, pití alkoholu, poţívání omamných látek, 

drog. 

 

b) Ţáci nesmějí sami otevírat a zavírat okna, o přestávkách sedat na radiátory a parapety. Neznečišťují prostory 

školy, nekreslí po lavicích, nešpiní stěny, maximálně šetří učebnice a školní pomůcky.  

 

c) Škody způsobené ţákem úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ţák nebo jeho rodiče odstraní na vlastní 

náklady. 

 

d) Ţáci jsou povinni hlásit neprodleně vyučujícímu nebo nejbliţšímu učiteli (vychovateli) jakýkoli úraz, který 

utrpěli při vyučování, o přestávce či při zájmové činnosti. 

 

e) Vydávání cizích prací nebo částí cizích prací za vlastní se povaţuje za hrubé porušení školního řádu. 

 

 

3) Chování o přestávkách 
 

a) Ve volných hodinách a o přestávkách se ţáci zdrţují jen v místech k tomu určených a není jim umoţněno 

navštěvovat jiné třídy a učebny neţ ty, kde se ţáci účastní vyučování. 

 

b) Při odchodu z učebny zodpovídá třída za to, ţe ji opouští uklizenou a neponičenou.  

 

c) Ţáci nesmějí o přestávkách a během vyučování, pokud nejsou uvolněni vyučujícím, opouštět školní budovu. 
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d) Na hodinu se připraví ţáci jiţ o přestávce. Při dělení třídy se tato na nové pracoviště přesune na konci přestávky. 

Po zazvonění na hodinu ţáci zaujmou svá místa a po příchodu vyučujícího zdraví tak, ţe povstanou. Nepřijde-li 

vyučující do 10 min., je sluţba povinna ohlásit toto zástupci ředitele. Hodina nekončí zvoněním, hodinu ukončí 

vyučující. Ţáci zdraví povstáním rovněţ při odchodu vyučujícího.   

 

e) V hodinách tělesné výchovy ţáci cvičí ve cvičebních úborech podle poţadavků učitele tělesné výchovy, příchod 

do tělocvičny a do odborných učeben organizují učitelé. 

 

 

4) Chování během vyučování 
 

a) Při vyučování pracují ţáci podle pokynů vyučujícího, neruší učitele ani své spoluţáky v práci, jsou aktivní a 

jejich otázky musí souviset s probíraným učivem. 

 

b) Mobilní telefony ţáků musí být při vyučování vypnuty. Porušení tohoto příkazu bude řešeno odebráním aparátu 

a aparát bude vydán ředitelem školy teprve po projednání porušení školního řádu s rodiči ţáka. 

 

 

5) Omlouvání nepřítomnosti 

 

a) Nepřítomnost ţáka z důvodu nemoci musí být škole oznámena do tří dnů. Po příchodu ţáka do školy musí být 

omluvena písemně neprodleně.  

 

b) Třídní učitel nebo výchovný poradce mohou v případě podezření z podvodného jednání při omlouvání absence 

poţadovat po ţákovi podrobnější doloţení omlouvané absence. 

 

c) V případě, ţe omluvená absence v jednotlivém předmětu přesahuje 20% (vypočítáno ze součtu skutečně 

odučených hodin) je učitel tohoto předmětu povinen tuto skutečnost oznámit na pedagogické poradě a ředitel po 

konzultaci s přítomnými učiteli rozhodne o dalším postupu podle § 69, odst. 5, 6, zák. 561 (určení náhradního 

termínu hodnocení ţáka). 

 

d) Předem známá absence musí být škole rodiči oznámena písemně předem. Absenci na jednu vyučovací hodinu 

můţe povolit vyučující oné hodiny, absenci na jeden vyučovací den můţe povolit třídní učitel, absenci delší neţ 

jeden den můţe povolit ředitel školy po předchozím vyjádření třídního učitele. Ţákům s problémovým 

chováním se taková absence nepovoluje. 

 

 

6) Výchovná opatření 

 

a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (či jiná ocenění) a kázeňská opatření. Výchovná opatření (s výjimkou 

napomenutí třídního učitele) se zaznamenávají do dokumentace školy. 

 

b) Třídní učitel můţe z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních vyučujících udělit ţákovi po projednání 

s ředitelem školy pochvalu (či jiné ocenění) za mimořádnou studijní iniciativu nebo průběţně kvalitní práci 

(§ 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.). Ředitel můţe po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, statečnosti, studijní iniciativy, občanské angaţovanosti, za dlouhodobou kvalitní 

práci či úspěšnou reprezentaci školy (§ 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.). 

 

c) Porušení školního řádu mohou být podle jejich závaţnosti postihována následujícími kázeňskými opatřeními: 

 napomenutí třídního učitele;  

 důtka třídního učitele;  

 důtka ředitele školy;  

 stupeň 2 z chování; 

 stupeň 3 z chování; 

 podmínečné vyloučením ze studia;  

 vyloučení ze studia. 

 

d) Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni se na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele osobně 

zúčastnit projednávání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka. 
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e) O podmínečném vyloučení nebo vyloučení ţáka ze školy rozhoduje v případě závaţného porušení školního řádu 

či zákonů ČR ředitel školy. V případě podmínečného vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu (nejdéle 

jeden rok). Vyloučený student přestává být ţákem školy ode dne, který následuje po datu nabytí právní moci 

rozhodnutí o vyloučení, pokud toto rozhodnutí neuvádí den pozdější (§ 31 „školského“ zákona). Ţáka lze 

podmínečně vyloučit či vyloučit pouze tehdy, splnil-li povinnou školní docházku. 

 

f) Vyuţívání výchovných opatření se řídí těmito kritérii: 

 Za zvláště hrubé slovní útoky vůči spoluţákům, učitelům, ostatním zaměstnancům školy či domova 

mládeţe i jiným osobám bude udělena důtka ředitele školy, popř. sníţena známka z chování.  

 Za fyzické i psychické formy šikany, za činy ohroţující zdraví či ţivot, za poţívání alkoholu či 

psychotropních látek ve škole a na školních akcích bude udělena důtka ředitele školy, popř. sníţena známka 

z chování. Ţák můţe být v těchto případech téţ podmínečně či úplně vyloučen ze studia. 

 Za poškozování veškerého nemovitého i movitého majetku v budově můţe být ţák potrestán podle 

závaţnosti poškození všemi výše uvedenými výchovnými opatřeními, současně je on či jeho zákonný 

zástupce povinen uvést poškozený majetek na vlastní náklady do původního stavu. 

 

g) Výchovná opatření v případě neomluvené absence (vícečetné absence se v průběhu příslušného pololetí sčítají):  

 Neomluvená absence v rozsahu jedné vyučovací hodiny se řeší důtkou třídního učitele. 

 Neomluvená absence nad jednu vyučovací hodinu v rámci jednoho dne se řeší důtkou ředitele školy.  

 Neomluvená absence v rámci dvou aţ pěti vyučovacích dnů se řeší stupněm 2 z chování. 

 Neomluvená absence v rámci více jak pěti vyučovacích dnů se řeší stupněm 3 z chování, případně 

podmínečným vyloučením či vyloučením ze studia (týká se vyššího gymnázia). 

 

h) V případě ţáků niţšího gymnázia informuje škola o neomluvené absenci nad rámec tří vyučovacích dnů odbor 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

i) Výchovná opatření týkající se opakovaných neodůvodněných pozdních příchodů do výuky: Za čtyři pozdní 

příchody bude udělena důtka třídního učitele, za sedm pozdních příchodů důtka ředitele školy, za devět a více 

pozdních příchodů bude sníţena známka z chování. 

 

 

7) Chování mimo školu 
 

a) I mimo školu si musí být ţák vědom toho, ţe nevhodným chováním či porušováním platných zákonů a 

podzákonných norem poškozuje nejen své jméno a jméno své rodiny, nýbrţ také jméno školy. Její ředitel pak 

v souladu s platnou legislativou zváţí jeho případný kázeňský postih.  

 

 

7) Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

a) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání upravuje Klasifikační řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. 

 

b) Platný klasifikační řád je součástí tohoto školního řádu  

 

 

8) Pravidla výběru nebo změny povinného volitelného a nepovinného předmětu 

 

a) Povinné volitelné a nepovinné předměty si ţák musí zvolit a své rozhodnutí oznámit učiteli pověřenému jejich 

evidencí nejpozději do 30. 6. školního roku, který předchází zařazení těchto předmětů do učebního plánu ţáka. 

 

b) Povinné volitelné a nepovinné předměty je pak ještě moţné změnit či odhlásit od počátku následujícího školného 

roku nejpozději do konce měsíce září. Změnu je nutno opět oznámit učiteli, který je evidencí pověřen, a navíc 

i třídnímu učiteli. Do nahlášení změny či odhlášení předmětu je ţák povinen navštěvovat vybrané předměty 

podle své původní volby. Od 1. října je přidělení povinných volitelných i nepovinných předmětů definitivní, ţák 

na ně musí docházet a je vedena jeho případná absence (docházka na nepovinné předměty je od tohoto data 

rovněţ povinná, je vedena ţákova případná absence a bude z těchto předmětů klasifikován na vysvědčení). 

 

c) Po 1. říjnu musí změnu výběru povinných volitelných či nepovinných předmětů povolit pouze ředitel školy po 

konzultaci s učiteli, jejichţ předmětů by se změna týkala, a to na základě písemné ţádosti ţáka, resp. jeho 

zákonných zástupců. 
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d) Změna či odhlášení nepovinných předmětů je moţná v pololetí daného školního roku. Ţák nemusí podávat 

ţádost, své rozhodnutí však musí nejpozději do 15. ledna daného školního roku oznámit učiteli, který je 

evidencí těchto předmětů pověřen. Případnou změnu povinných volitelných předmětů musí podle pravidel 

stanovených v odst. 3) opět povolit ředitel školy. 
 
e) Nad rámec povinných volitelných a zvolených nepovinných předmětů můţe ţák navštěvovat, pokud mu to 

rozvrh hodin dovoluje, i výuku dalších předmětů (seminářů). Tuto svou volbu nikomu neoznamuje, pouze 

poţádá o svolení příslušného vyučujícího. 
 

 

9) Zvláštní opatření  
 

a) V období školního vyučování, kdy je uţ ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, jiţ ţák školu 

nenavštěvuje. Ředitel školy tak podle § 30 odst. 1 a 2, případně § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona 

upravuje harmonogram období vzdělávání školního roku, jehoţ součástí je vedle rozvrhu vyučovacích hodin 

i harmonogram zkoušek maturitní zkoušky. 

 

 

 

 

Tento školní řád nabývá platnosti 1. září. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Dvořák 

ředitel školy 

 


