Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň
tel. 377 183 311, e-mail: gop@gop.pilsedu.cz

Školní řád
Úvod
Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně a vybral si
tak školu, v níž chce získat středoškolské vzdělání. Rozhodl se tedy i dodržovat níže uvedený
školní řád pro žáky. Se studiem na této škole se pojí povinnost dodržování ustanovení školního
řádu.
Učitelé, žáci a jejich zákonní zástupci mají právo předkládat vedení školy k projednání
své návrhy na úpravy a změny tohoto řádu.
Ke vstupu do budovy, stejně i k odchodu, používají žáci pouze hlavní vchod kolem vrátnice
z Opavské ulice. Ostatní dva vchody slouží pro žáky pouze jako nouzový východ. Vstup
do budovy těmito vchody je žákům zakázán.

I. Základní požadavky na chování a jednání žáků
(Práva a povinnosti)
1. Žáci jsou povinni účastnit se vyučování. Nemůže-li se žák z vážného důvodu zúčastnit
vyučování, oznámí rodiče nebo zletilý žák neprodleně důvod nepřítomnosti, nejpozději
do tří dnů. Do 3 pracovních dnů po skončení nepřítomnosti na vyučování předloží žák
třídnímu učiteli omluvný list s omluvenkou podepsaný rodiči. V odůvodněných případech
může třídní učitel vyžadovat lékařský doklad. Plnoletí žáci si absenci omlouvají sami.
Jestliže nebude absence plnoletého žáka omluvena do 3 pracovních dnů, pak bude
pokládána za neomluvenou se všemi důsledky, např. udělení výchovných opatření, i když
bude po tomto termínu dodatečně omluvena. Pokud žák, který plní povinnou školní
docházku, tj. žák primy, sekundy, tercie, kvarty, 1. a 2. ročníku šestiletého studia odchází
ze školy během vyučování, vyzvedává si jej jeho zákonný zástupce.
2. Pokud žák zná důvod nepřítomnosti předem, požádá zletilý žák, v případě nezletilého žáka
jeho zákonný zástupce, neprodleně o uvolnění z výuky svého třídního učitele.
Do 5 pracovních dnů uvolňuje třídní učitel, na více dní ředitel školy prostřednictvím
třídního učitele.
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3. Při vyučování zachovávají žáci klid a kázeň, sledují pozorně vyučování a spolupracují
s vyučujícími podle jejich pokynů. Bez svolení učitele nepoužívají žádná zařízení, která
narušují klidný průběh vyučování.
4. Žáci se řádně připravují na každou vyučovací hodinu a nosí na vyučování všechny potřebné
věci podle pokynů vyučujících. Nemohl-li se žák ze závažných důvodů připravit nebo
nemohl-li vypracovat domácí úkol, či nemá-li potřebné pomůcky, omluví se na začátku
hodiny vyučujícímu.
5. Nepochopí-li žák probírané učivo, nebo zamešká-li vyučování, může požádat vyučujícího
o konzultaci. Na konzultaci musí přijít připraven.
6. Žáci ve škole i mimo školu zachovávají pravidla společenského chování. Chovají se
zdvořile ke všem pracovníkům školy i k osobám, které jsou ve škole na návštěvě, zdraví
všechny dospělé osoby. Při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny
a při jejich odchodu pozdraví žáci povstáním. Vyučující oslovují např. „pane učiteli, paní
učitelko“, případně akademickým titulem.
7. Žáci se chovají navzájem ohleduplně, vyvarují se nepřátelství a násilí, případně proti němu
brání spolužáky, je-li to nad jejich možnosti, pak přivolají pomoc. O této skutečnosti
informují výchovného poradce nebo jiného zaměstnance školy, ke kterému mají důvěru,
upozorní na projevy diskriminace, protiprávní jednání nebo na sociálně patologické jevy,
jako např. alkoholismus, vandalství, gamblerství atd.
8. Při všech akcích, které škola pořádá, jsou žáci povinni respektovat všechny pokyny
zodpovědných osob. Musí dodržovat všechna ustanovení bezpečnosti a ochrany zdraví,
s nimiž byli seznámeni. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i jiných, dbát o čistotu
a pořádek, pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí.
9. Případný úraz žáci nahlásí přítomnému učiteli nebo učiteli vykonávajícímu dozor, případně
nejbližšímu zaměstnanci školy, který zajistí první pomoc. Každý úraz musí být evidován
v sekretariátu školy.
10. Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Žáci jsou povinni se přezouvat
do čisté obuvi v období od podzimních do velikonočních prázdnin. V tělocvičně se žáci
přezouvají do sportovní obuvi. Ze školního hřiště se žáci vrací do šaten určeným vchodem
a okamžitě se přezují, aby se špína neroznášela do šaten.
11. Žáci a rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.
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12. Žáci a rodiče jsou povinni informovat školu neprodleně o změně osobních údajů podle
zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §28 odst. 2, zejména místo trvalého
pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu
pro doručování písemností, telefonické spojení.
13. Žáci šetří školní zařízení, chrání je před poškozením, hospodárně zacházejí s učebnicemi
a učebními pomůckami, jednají ekonomicky a ekologicky, dbají úsporných opatření,
zbytečně neplýtvají a třídí odpad. Na nefunkční nebo poškozené zařízení a zejména
na zařízení, které by mohlo ohrozit zdraví osob, upozorní učitele, správce místnosti,
školníka nebo vedení školy.
14. Žákům je zakázáno kouřit v prostorách školy, na školním pozemku a rovněž při všech
činnostech organizovaných školou. Tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.
Žákům je dále zakázáno přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické
nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky a požívat je v době vyučovaní ve škole
a při činnostech organizovaných školou. Žáci opilí, nebo pod vlivem omamných látek
budou z vyučování vyloučeni, nezletilí předáni rodičům, k závažným případům bude
přizvána policie, případně zdravotní služba.
15. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné
pro život a zdraví a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků
při vyučování. Žákům je doporučeno nepřinášet do školy větší částky peněz, drahé a cenné
věci i součásti oblečení, které bezprostředně nepotřebují pro výuku. Takovéto předměty
nejsou pojištěny při případné ztrátě.
16. Žákům je zakázáno v době vyučování procházet učebnami, kde probíhá výuka.
17. Podmínky hodnocení jsou v klasifikačním řádu, které upřesní každý učitel na začátku
klasifikačního období. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o prospěchu
a chování.
18. Všichni žáci vypracují a předloží k maturitní zkoušce ročníkovou práci z jednoho předmětu.
Přehled o pracích v posledním ročníku vede třídní učitel. Ročníkové práce ve všech
předmětech jsou zadány nejpozději do konce září maturitního ročníku a musí být odevzdány
nejpozději poslední týden v únoru vedoucímu práce.
19. Žáci školy mohou být přítomni maturitním zkouškám ve svých volných hodinách, případně
po uvolnění vyučujícím, do maturitních tříd vstupují ve společenském oblečení pouze
v době střídání maturantů. Svojí přítomností nenarušují průběh maturitní zkoušky.
20. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady.
21. Žáci mají právo využívat školní počítačovou síť podle daného řádu.
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22. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, řídí se provozním řádem jídelny a dodržují
společenská pravidla stolování.
23. Žáci mohou využívat služeb školní knihovny, respektují výpůjční řád.
24. Žáci mají právo zakládat žákovskou samosprávu, volit a být do ní voleni, pracovat v ní
a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky
a vyjádřeními této samosprávy zabývat.
25. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, jež se týkají
podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
26. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků také
jejich zákonní zástupci, kteří mají vůči zletilým žákům vyživovací povinnost.

27. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo
školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského
zákona.
28. Klasifikační řád je součástí školního řádu. Žáci jsou povinni znát tyto řády a řídit se jimi.
29. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Žáci jsou povinni řádně docházet
do školy a řádně se vzdělávat, dále dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických
pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
30. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání. Jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem a oznamovat škole údaje, které jsou podstatné
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
31. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
dále jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání. Jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování
v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a oznamovat škole údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
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32. Podmínky pro udělování volna studentům maturitního ročníku při maturitním plesu:
Pokud se ples koná v pátek, mají žáci maturitní třídy tento den volno ředitele školy.
Pokud se ples koná v neděli, začíná výuka pro maturitní třídu v pondělí od 5. vyučovací
hodiny.
33. Pro konání sportovních kurzů je nutné kurz naplnit z 80 % v rámci příslušného ročníku
dle ŠVP. Doplňování žáky z jiných ročníků není možné. Žáci úplně uvolnění z tělesné
výchovy se sportovních kurzů neúčastní.

II. Denní řád
1. Žáci i učitelé se řídí rozvrhem hodin. Doba vyučování každého žáka začíná jeho první
a končí jeho poslední hodinou, i když v průběhu dne má volnou hodinu. Pokud během dne
potřebuje z vyučování uvolnit, pak požádá o uvolnění vyučujícího příslušné hodiny,
třídního učitele, případně vedení školy.
2. Žáci musí zaujmout své místo ve třídě nejpozději pět minut před svou první vyučovací
hodinou a připravit se na zahájení výuky. Jestliže výuka podle rozvrhu pokračuje v odborné
učebně nebo jiné třídě, žáci se přemístí během přestávky a do konce přestávky zaujmou
svá místa.
3. Na každý týden určí třídní učitel službu dvou žáků. Tato služba dbá na dodržování pořádku,
čistoty a hygieny ve třídě, kontroluje stav učebny, do které žáci přicházejí, a zjištěné závady
ihned nahlásí vyučujícímu. Před odchodem z učebny dají žáci do pořádku svá pracovní
místa, služba smaže tabuli a zavře okna. Po poslední hodině ještě žáci zvednou židle,
případně zhasnou světla.
4. Jestliže třída používá společnou šatnu, třídní učitel určí minimálně dva šatnáře, kteří pět
minut před první vyučovací hodinou zamknou šatnu a klíč uloží ve vrátnici, nebo nahlásí
kód zámku ve vrátnici, aby se prostor mohl uklízet. Žáci, kteří používají šatní skříňky,
je udržují v čistotě a pořádku. Jestliže skříňku poškodí, vzniklou škodu nahradí. Skříňku
dostanou přidělenu třídním učitelem na začátku školního roku a na jeho konci ji třídnímu
učiteli předají. Neoprávněně obsazené skříňky budou otevřeny a vyklizeny bez náhrady
vzniklé škody.
5. Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po zazvonění do třídy, je služba povinna oznámit to
neodkladně na ředitelství školy.
6. Do sekretariátu mohou žáci vstupovat jen v úředních hodinách, do sborovny jen
v přítomnosti učitele. Veškerá úřední potvrzení a žádosti vyřizují prostřednictvím třídních
učitelů.
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7. Po dobu vyučování, včetně přestávek, nesmějí žáci opouštět budovu. Výjimkou je volná
hodina nebo uvolnění z vyučování od třídního učitele nebo ředitele školy. Během volné
hodiny se žáci v budově školy chovají ukázněně a klidně, aby nenarušili výuku v ostatních
třídách.
8. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:35 h. Dojíždějící žáci mohou být ve škole od 7:00 h,
ale pouze v suterénu u vrátnice a v učebně VT, pokud je otevřena.
9. Žáci po skončení vyučování opustí budovu školy bez zbytečného odkladu. Mimo vyučování
se mohou v budově školy a na školním pozemku zdržovat jen za přítomnosti pedagogického
dozoru.

V Plzni 23. ledna 2019

Mgr. Aleš Janoušek
ředitel školy
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