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Školní řád 
Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

(dále jen „škola“)  

vytvořený podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším 

vzdělávání, v platném znění, (dále jen „školský zákon“)  

Práva žáků 
 

1. Žák má právo v souladu s Úmluvou o právech dítěte být respektován jako osobnost. 
2. Žák má právo formulovat své vlastní názory, svobodně se vyjadřovat ve věcech, které se ho 

dotýkají. Těmto názorům musí být věnována patřičná pozornost odpovídající věku a úrovni žáka. 
3. Žák má právo požádat o pomoc při řešení osobních problémů. Pomoc mu nesmí být odmítnuta. 
4. Žák má právo na individuální přístup při řešení svých výchovných a vzdělávacích problémů. 
5. Žáci dále mají právo1 

a. na vzdělání a školské služby, 
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, 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 v záležitostech týkajících se vzdělávání dle 
školského zákona. 

6. Žák má právo v souladu s Úmluvou o právech dítěte být respektován jako osobnost. 
 

Práva zákonných zástupců 
 

7. Zákonní zástupci žáků mají právo: 
a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,  
b. volit a být voleni do školské rady,  
c. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,  
d. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, požádat o uvolnění žáka z výuky podle 
pravidel tohoto řádu 

 

 
1 odpovídá § 21 školského zákona 
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Základní povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků2 
 
8. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni škole poskytovat následující informace: 

a. rodné číslo, rok a měsíc narození, 
b. údaje o státním občanství, 
c. údaje o místě trvalého pobytu, 
d. adresu pro doručování; 
e. další informace důležité pro zabezpečení chodu školy i při krizových situacích (e-maily, tel. 

čísla atd.). 
9. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti ve škole dle 

bodů 14 až 20 tohoto školního řádu. 
10. Žáci jsou povinni chodit do výuky včas, nenarušovat průběh výuky a mít připraveny pomůcky a 

učebnice, které vyžaduje pedagog. 
11. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o všech změnách 

zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na studijní výsledky a na průběh školní docházky žáka. 
Dále jsou povinni informovat o změnách všech údajů, které mohou mít na studium a na 
komunikaci mezi školou, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka vliv (například změna 
bydliště, příjmení, telefonního čísla atd.).    

12. Žáci jsou povinni 
a. řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a účastnit se výuky ve škole i mimo ni podle 

aktuálního rozvrhu hodin a plánu akcí, 
b. dodržovat školní řád, řád školní jídelny a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c. plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem. 
13. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

a. Osobně se na vyzvání ředitele školy zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, 

b. spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělání 
vyskytnou, 

c. zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
 

Docházka do školy 
 

14. Pokud se žák při příchodu do školy z jakéhokoliv důvodu zpozdil, nebo pokud jeho výuka nezačíná 
nultou či první vyučovací hodinou, je povinen při vstupu předložit na vrátnici školy platný studijní 
doklad. Za platný studijní doklad se považuje karta ISIC registrovaná na Wichterlovo gymnázium 
nebo vyplněný studijní průkaz s platnými údaji označený razítkem školy. 

15. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. 
16. Žáci jsou při zvonění na hodinu v příslušné učebně. Do odborných učeben, tělocvičen a posilovny 

vstupují jen s  příslušným vyučujícím. Členové zájmových kroužků, nepovinných předmětů 
a účastníci kurzů mohou být ve vyhrazených učebnách jen se svými vedoucími a tutory. 

 
2 další povinnosti upřesňuje § 22 školského zákona  
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17. Ve volných hodinách se mohou žáci zdržovat jen v místech k tomu určených se zajištěným 
pedagogickým dohledem.  

18. Nezletilí žáci mohou opustit školu na uvolněnku vydanou třídním učitelem nebo (při jeho 
nepřítomnosti) učitelem v dané hodině jen po předložení písemné žádosti podepsané zákonným 
zástupcem žáka. Bez této uvolněnky nemohou bez doprovodu zákonných zástupců v době 
vyučování opouštět školu. 

19. Zletilý žák může opustit školu jen po předchozím uvolnění třídním učitelem nebo při jeho 
nepřítomnosti učitelem v dané hodině. 

20. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák 
školu nenavštěvuje (pokud nekoná vedením školy stanovené aktivity).3 
 

Pravidla pro nepřítomnost ve škole a pro omlouvání absence4 
 

21. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných důvodů. U předem 
známé absence povoluje uvolnění z jedné vyučovací hodiny třídní učitel nebo vyučující příslušného 
předmětu. Uvolnění na dvě hodiny až na čtyři pracovní dny vyřizuje třídní učitel, na pět dnů a více 
ředitel školy. Písemná žádost o toto dlouhodobé uvolnění podepsaná zákonným zástupcem 
nezletilého žáka musí být s dostatečným předstihem předložena řediteli školy prostřednictvím 
třídního učitele.  

22. Předem známá absence musí být zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka 
oznámena s předstihem a s patřičným zdůvodněním. 

23. Za omlouvání absence nezletilého žáka u třídního učitele odpovídá jeho zákonný zástupce. Učitel 
může vyžadovat doklad potvrzující absenci žáka (např. lékařské potvrzení).  

24. Absenci zletilého žáka omlouvá u třídního učitele samotný žák nebo jeho zákonný zástupce. Učitel 
může vyžadovat doklad potvrzující absenci žáka (např. lékařské potvrzení).  

25. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost nepřítomnost žáka ve výuce 
oznámit a zdůvodnit třídnímu učiteli do druhého dne. 

26. Po příchodu do školy má žák povinnost bez vyzvání svou absenci omluvit. Pokud nebude absence 
omluvena do tří následujících pracovních dnů ode dne návratu žáka do školy, nebude omluvena. 

27. Pozdní příchody do výuky (nejen do první vyučovací hodiny) mohou být považovány za absenci.  
Za opakované pozdní příchody může být žákovi uděleno kázeňské opatření a pozdní příchody 
nemusí být třídním učitelem omluveny. 
 

BOZ a ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 
 

28. Žáci a učitelé Wichterlova gymnázia se chovají tak, aby neohrožovali dobré jméno a pověst školy. 
Žáci a zaměstnanci školy se k sobě navzájem chovají zdvořile a s úctou.  

29. Žáci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování.  
30. Žáci zdraví všechny zaměstnance a hosty školy.  

 
3 viz Informace MŠMT  sekce správní II/2 č.j.. 79/2011-20 
4 odpovídá § 50 odstavec (1) školského zákona 
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31. Přechovávání, prodej a užívání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a 
kouření (včetně elektronických cigaret) je pro žáky i zaměstnance školy ve vnitřních i vnějších 
prostorách školy a na školních akcích přísně zakázáno. Při podezření na užití omamných látek 
bude přivolán lékař. 

32. Žáci nesmí vstoupit do areálu školy nebo účastnit se akcí pořádaných školou pod vlivem 
omamných a psychotropních látek, včetně alkoholu. 

33. Žáci nenarušují žádným způsobem průběh vyučovacích hodin.  
34. Používání digitálních zařízení, jako mobilních telefonů, tabletů, hodinek a dalších v průběhu 

vyučování je zakázáno, pokud učitel v dané hodině v souladu s cíli výuky nestanoví jinak. 
35. Žáci se chovají ke svým spolužákům, k zaměstnancům školy a k ostatním osobám s úctou, 

respektem a tolerancí, respektují jejich identitu a individualitu. 
36. Úmyslný útok (slovní nebo fyzický) a jakýkoli projev diskriminace nebo nepřátelství vůči žákům 

nebo zaměstnancům je považován za závažné porušení pravidel slušného chování a žák za něj 
může být (podmíněně) vyloučen ze školy. 

37. Žák se chová i mimo školu a mimo vyučování tak, aby respektoval všechny zásady slušného chování 
a neohrozil tak dobré jméno školy. 

38. Škola neodpovídá za chování žáků v mimoškolní době. 
39. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel bezpečnosti a hygieny. 
40. Pro vstup a k odchodu z areálu školy používají žáci hlavní vchod, řídí se režimem otvírání budovy. 
41. Žáci jsou z hygienických důvodů povinni se v šatnách přezouvat a v areálu školy se zdržovat pouze 

přezutí.  
42. Žáci nenosí do školy drahé věci a cennosti, které přímo nesouvisí s výukou. Při případné ztrátě, 

odcizení nebo poškození takové věci škola nenese zodpovědnost za způsobenou škodu.  
43. Škola neručí za ztráty věcí z neuzamčených šatních skřínek a prostor školy. 
44. Škola neručí za ztrátu, odcizení nebo poškození nezabezpečeného jízdního kola, které si žák odložil 

volně v areálu školy. 
45. Žáci nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní 
zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužáků a dalších osob, který by ponižoval lidskou 
důstojnost spolužáků nebo jiných osob, nebo který by byl jinak v rozporu se zákonem a dobrými 
mravy. 

46. Žáci mají povinnost dodržovat všechny uvedené pokyny obsažené a stanovené v řádech učeben, 
požárním a evakuačním řádu školy, neboť zajišťují PO, BOZ žáků i ochranu majetku školy. 

47. Jakýkoliv úraz jsou žáci a svědci povinni hlásit ihned. Úraz nahlášen později než za 24 hodin nemusí 
být považován za školní úraz. Úrazy se hlásí metodikovi BOZP, vyučujícímu, na sekretariátu školy 
nebo v kanceláři zástupců ředitele a ředitele školy.  
 

Vztah k hmotným hodnotám 
 

48. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy, třídy a dále ty, které mu 
byly svěřeny do osobního užívání. 

49. Svévolné i neúmyslné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic, zařízení učeben, výzdoby 
školy a prostor školy žák uhradí. 
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50. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v  hodině příslušnému 
vyučujícímu, o přestávce pak vyučujícímu, který koná dohled, nebo třídnímu učiteli. 

51. Žák odpovídá škole za škodu, kterou způsobil během vyučování nebo v přímé souvislosti s ním5. 
 

Hodnocení žáků 
 

52. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na vysvědčení dle nařízení ředitele školy vyjádřeno 
klasifikačním stupněm. 

53. Vědomosti, dovednosti a návyky žáků jsou hodnoceny zejména ústním zkoušením, písemnými 
testy, prověrkami, čtvrtletními pracemi, samostatnými pracemi, domácími úkoly, laboratorními 
pracemi a protokoly z laboratorních prací, seminárními pracemi, případně jiným způsobem.  

54. Pokud žák svou práci pro hodnocení neodevzdá nebo ji neodevzdá v předem dohodnutém 
termínu, popřípadě pokud kontrolu svých vědomostí, dovedností a návyků odmítne, může být 
hodnocen stupněm „nedostatečný“. 

55. Bude-li žák při kontrole svých vědomostí a dovedností přistižen pedagogem při podvodu nebo při 
pokusu o podvod, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“. Zároveň může být žák kázeňsky 
potrestán. V případě podezření, že se žák dopustil podvodu, může učitel ověřit jeho znalosti 
v rámci náhradního termínu, a to i jinou formou, například ústním zkoušením. 

56. Je-li prospěch žáka slabý, nebo pokud se studijní výsledky žáka výrazně zhorší, jsou o tom zákonní 
zástupci žáka informováni třídním učitelem. 

57. Hodnocení chování žáků se týká chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou. Hodnocení 
je prováděno podle klasifikace. 

58. Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků dále upravuje Dodatek č. 1 k tomuto školnímu 
řádu 
 

Ocenění chování, studia a reprezentování školy 
 
59. Pochvala třídního učitele (PTU) je udělována za vzornou a zároveň úspěšnou reprezentaci školy 

na soutěžích okresního a regionálního charakteru nebo za výrazný projev školní iniciativy či 
déletrvající úspěšnou práci.  

60. Pochvala ředitele školy (PŘŠ) je udělována za vzornou a zároveň úspěšnou reprezentaci školy na 
soutěžích krajského, celostátního a mezinárodního charakteru.  

61. PŘŠ může být výjimečných případech udělena žákovi, který se svým chováním i mimo gymnázium 
zasloužil o dobré jméno gymnázia a byl vzorem ostatním žákům, nebo který svou prací výrazně 
pomohl při akcích pro rozvoj školy. 
 

Kázeňská opatření 
 

62. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti porušení udělit: 
63. napomenutí třídního učitele (NTU); uděluje třídní učitel; 
64. důtku třídního učitele (DTU); uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy6; 

 
5 § 391 občanského zákoníku  
6 Vyhlášky č. 13, § 10, odstavce 4  
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65. důtku ředitele školy (DŘŠ); uděluje ředitel školy po projednání s pedagogickou radou školy7;  
66. podmíněné vyloučení (v kompetenci ředitele školy, který poté informuje pedagogickou radu)8;  
67. vyloučení (v kompetenci ředitele školy, který poté informuje pedagogickou radu)9. 
68. DTU, která je udělena za jednorázové závažnější porušení školního řádu, může být třídním 

učitelem udělena ihned po zjištění přestupku žáka. Jinak jsou DTU udělovány na nejbližší 
klasifikační konferenci. 

69. Pokud žák závažně poruší ustanovení školního řádu nebo školní řád porušuje v daném školním 
roce opakovaně, může být kázeňsky potrestán DŘŠ, sníženým stupněm z chování, podmínečným 
vyloučením ze studia nebo vyloučením ze studia. Za závažné porušení školního řádu se například 
považuje fyzické napadení nebo psychické týrání spolužáka, vulgární chování ve výuce, krádež, 
úmyslné poškození majetku školy, jejích zaměstnanců a žáků atd.  

 

Režim školy 
 

70. Pro potřeby školní výuky je možný vstup do školy v pracovní dny od 6:45 do 15:45.  
71. Žáci mohou být v objektu školy mimo vyučování jen v době, kdy za jejich pobyt převezme 

zodpovědnost plnoletá, ředitelem pověřená osoba. 
72. Žáci jsou povinni chovat se ve škole podle všeobecně platných bezpečnostních pravidel tak, aby 

neohrožovali svým konáním sebe ani ostatní žáky a zaměstnance školy. 
73. Zákonní zástupci a jiné osoby jsou povinni při příchodu do budovy oznámit svou přítomnost na 

vrátnici a zapsat čas příchodu a odchodu (neplatí pro nájemce prostor). 
74. Žákům prvního až čtvrtého ročníku osmiletého oboru je zakázáno vstupovat do školního bufetu. 
75. Oficiálním komunikačním kanálem mezi učitelem, žákem a zákonným zástupcem je systém 

Bakaláři. Žák a zákonný zástupce obdrží od školy jedinečné přístupové údaje, které si mohou sami 
změnit.  

 

Stravování 
 

76. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v rámci aktuálního rozvrhu hodin. 
77. Škola má výdejnu stravy a jídelnu, provozovatelem výdejny je Střední průmyslová škola chemická 

akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh.  
78. Provozovatel výdejny umožňuje na základě lékařského doporučení poskytovat školní stravování 

v dietním režimu 
79. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně po skončení dopoledního vyučování nebo o volné 

hodině. Doba vydávání obědů je 11:30 – 14:15 hod.  
80. Žák, který je dva a více dnů nepřítomen ve vyučování, nemá v těchto dnech nárok na stravování 

za finanční normativ potravin ve školní jídelně a je povinností zletilého žáka nebo zákonného 
zástupce nezletilého žáka stravu si odhlásit, jinak mu bude neoprávněně odebraná nebo 
neodhlášená strava účtována v plné výši, tj. včetně režijních nákladů. Strava na daný den se 
odhlašuje nejpozději předcházející pracovní den do 13 hodin.  

 
7 Vyhlášky č. 13, § 10, odstavce 4  
8 Zákon č. 561, § 31, odstavce 2 a 4  
9 Zákon č. 561, § 31, odstavce 2 a 4  
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81. V přízemí je nápojový automat a také bufet, jehož provozní doba je 7:30 – 12:30 hod. K automatu 
a do bufetu nemají přístup žáci nižšího gymnázia v souladu s vyhláškou č. 282/2016 Sb.   
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat 
ve školách a školských zařízeních. 

 

Závěrečná ustanovení 
 
82. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 
 
 
Aktualizace 25. 1. 2023 

 
Mgr. Jan Netolička 

       ředitel gymnázia 
 


