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Školní řád – zkrácená verze (!)

Každé lidské společenství potřebuje pravidla pro
jednání a chování všech jeho členů. Jasný řád a pravidla
vytvářejí podmínky pro realizaci cílů, které si toto
společenství stanovilo. Pro třeboňské gymnázium platí
tento školní řád, který shrnuje pravidla chování žáků,
jejich práva a jejich povinnosti. Od žáků se očekává,
že budou dodržovat zásady společenského chování a že
budou na veřejnosti i ve škole vystupovat tak, aby
nepoškodili
dobré
jméno
třeboňského
gymnázia.
Rozhodnutí každého žáka studovat na gymnáziu je
dobrovolné. Přijetí ke studiu proto na jedné straně
zavazuje všechny žáky k plnění povinností stanovených
tímto školním řádem, na druhé straně jim zaručuje
dodržení všech jejich práv vymezených v tomto řádu.

1. Školní řád je ve škole vyvěšen v každé třídě, jeho pravidelné aktualizace jsou přístupné na
webových stránkách školy www.gymtrebon.cz
2. Nejefektivnějším zdrojem všech informací o škole, jejích aktivitách, studiu a organizaci výuky
jsou webové stránky školy www.gymtrebon.cz
3. Poctivé studium je nejen základní povinností, ale i věcí cti každého žáka. Žák je plně odpovědný
jak za své studijní výsledky, tak za své chování.
4. Vyučování začíná nultou hodinou v 7:05, končí devátou hodinou v 15:50, obzvláště dojíždějící
žáci mohou vstoupit do budovy již v 6:45, po poslední odpolední hodině se již ve škole nezdržují
a odcházejí
5. Omluvný list je důležitý dokument zprostředkující komunikaci školy a zákonných zástupců
6. Pravidla omlouvání nepřítomnosti:
a) odchod žáka ze školy
- z předem známého důvodu odchází žák z vyučování na základě písemné žádosti zákonného
zástupce, zletilý žák se uvolňuje sám oznámením příslušnému vyučujícímu
- v případě, že není důvod odchodu žáka ze školy předem znám, převezme nezletilého žáka
zák. zástupce, zletilý žák odchází sám – tuto okolnost oznámí vyučujícímu
b) žák se nemůže zúčastnit vyučování
- nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, předloží třídnímu učiteli
řádnou žádost podepsanou zák. zástupcem nebo zletilým žákem nejpozději 1 den předem
(tato žádost je zároveň omluvenkou)
- zák. zástupce nebo zletilý žák dokládá důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních
dnů od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli (tel., e-mail)
- první den návratu do školy je žák povinen bez vyzvání předložit omluvný list s informací o
absenci (začátek a konec absence, její důvod, podpis zák. zástupce, nebo zletilého žáka)
- v případě absence z důvodu nemoci delší než 3 dny může škola požadovat doložení
ošetřujícím lékařem
7. Žáci mohou být dle daných pravidel uvolněni z TV, pokud není dohodnuto jinak, zůstávají
přítomni ve vyučování
8. Žáci nosí do školy finanční hotovost a cenné předměty jen na vlastní riziko
9. Škola maximálně využívá služeb on-line pokladny (minimalizace hotovostních plateb)
10. Pro vstup do školy využívají žáci ISIC karty, jsou si vědomi, že je systém chrání před vstupem
nežádoucích osob, nenechávají pootevřené dveře.
- stejným způsobem jako hlavní vchod je zabezpečen i vchod postranní a kolostav, přesto si
v něm žáci kola uzamykají
11. Budova gymnázia je bezbariérová, výtah mohou využívat dle zdravého rozumu všichni
12. Škola využívá služeb vlastní školní psycholožky (možnosti jejích služeb jsou popsány na
webových stránkách)
13. Každý žák má k dispozici šatní skříňku v suterénu, za kterou je zodpovědný.
14. Každý úraz je žák povinen ohlásit přítomnému učiteli
15. Žáci mohou využívat žákovskou knihovnu, respektují její výpůjční řád
16. Škola využívá systém výchovných opatření (viz kap. 6) – jejich cílem je potlačení negativních a
posílení pozitivních projevů chování
17. Škola má vypracovaná speciální zásady pro distanční výuku (viz kap. 7)
18. Škola má vypracována Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz kap. 8)
- podmínky pro klasifikaci mají učitelé transparentně zveřejněné ve svých profilech na
webových stránkách školy

