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Školní řád 

(na základě zákona 561/2004 Sb. a ve znění novely č. 472/2011, Vyhlášky 48/2005 Sb. ve znění novely 256/2012, 
Metodického doporučení č. j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů); §67 
odst. 3 školského zákona, Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14. 

I. 
Úvod 

 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s. r. o (dále jen gymnázium Hello) si klade za cíl 
nejen poskytnout vám, studentům, kvalitní všeobecné vzdělání, ale také být společenstvím, ve kterém 
plnohodnotně prožijete několik let svého života a kde budete mít prostor pro hledání a rozvoj své 
osobnosti. Proto součástí výuky nejsou pouze hodiny strávené v lavicích, ale také společné výjezdy, 
odborné programy, kulturní a sportovní aktivity.  

Tento školní řád vymezuje základní pravidla, která by měla pomoci realizovat myšlenku gymnázia Hello 
v atmosféře vzájemného porozumění a respektu mezi učiteli a studenty. A přestože je svou formou 
adresován vám, studentům, je stejně závazný i pro pedagogy a Vaše rodiče a zákonné zástupce. 

II. 
Společná ustanovení 

 

a) Studentem gymnázia Hello se stáváte dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí, a 
přijímáte tak podmínky studia, včetně dodržování školního řádu.  

b) Studenti a učitelé se k sobě chovají zdvořile. Nedopouštějte se podvodů a lží. Jednejte ve shodě 
s dobrými mravy.  

c) Studenti a učitelé se na veřejnosti chovají tak, aby přispívali k dobrému jménu školy. 
Nepoškozujte pověst školy nevhodným chováním. Je to v rozporu s tímto řádem.  

d) Studenti, zákonní zástupci studentů i učitelé respektují koncepci gymnázia Hello zakotvenou 
zejména ve školním vzdělávacím programu. Pomáhejte při realizaci této koncepce a chovejte 
se celkově v souladu s ní.  

e) Věcná diskuze vedená v mezích slušnosti je nejjednodušší cestou k řešení problémů. Projevy 
studentů a učitelů by tomu měly odpovídat. 

III. 
Práva studentů 

 
Máte právo: 

a) na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle platného vzdělávacího 
programu a dalších platných učebních plánů 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na průběžné a objektivní hodnocení 
svých znalostí a dovedností v rámci jednotlivých předmětů a na zdůvodnění klasifikace (systém 
klasifikace podrobně upravuje školní vzdělávací program) 

c) vznášet své návrhy a připomínky k činnosti školy prostřednictvím studentského parlamentu, a 
to buď přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců třídy, které vyplývá z práva zakládat v 
rámci školy samosprávné orgány žáků, 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, 

d) volit a být voleni do školské rady gymnázia Hello, jste-li zletilí, 
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e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vašeho vzdělávání 
f) obracet se se svými problémy na jednotlivé učitele, na výchovného poradce/výchovnou 

poradkyni školy a také na odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, se kterou škola 
spolupracuje, dále na metodika prevence či kariérového poradce 

g) využívat vybavení školy za předpokladu, že jej úmyslně nepoškodíte a v pořádku vrátíte (viz 
také hlava IV., bod f) tohoto školního řádu) 

h) žádat v průběhu studia o: 
přerušení vzdělávání    - viz § 66 odst. 5 a 6 školského zákona 
opakování ročníku    - viz § 66 odst. 7 školského zákona 
uvolnění z provádění určitých činností  
nebo vyučování některých předmětů  - viz § 67 odst. 2 školského zákona 

i) uznání předchozího vzdělávání   - viz § 70 školského zákona 
 

IV. 
Povinnosti studentů 

 
Vaší povinností je:  

a) řádně a včas docházet do školy a účastnit se výuky řádně docházet do školy a vzdělávat se, jak 
prezenční, tak distanční formou výuky 

b) dosahovat studijních výsledků pouze čestným způsobem  
c) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jste byli 

seznámeni  
d) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy  
e) být v případě mimořádných opatření vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest a 

používat je předepsaným způsobem 
f) šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně 

zacházet s učebními pomůckami a v případě zaviněného poškození či ztráty je nahradit, 
případně uhradit vzniklou škodu  

g) nosit do školy pomůcky pro výuku váš nepoškozený, řádně vyplněný omluvný list  
h) vypínat si na hodiny výuky a při programech školy mobilní telefon  
i) svým chováním přispívat k udržování pořádku ve škole  

 

Povinností zletilých studentů je dále: 
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto 

řádem 
c) oznamovat škole osobní údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta, a změny v těchto 
údajích. 

Nesmíte:  
a) ubližovat ostatním ani je ohrožovat, psychicky ani fyzicky (za ubližování je považován i 

posměch a projevy rasové, kulturní nebo obecné nesnášenlivosti a vyhrožování)  
b) propagovat rasismus, fašismus, komunistický režim a jiná hnutí nebo režimy potlačující 

základní lidská práva a svobody (v souladu s §33 zákona č. 561/2004 Sb. a ostatními platnými 
zákony České republiky)  

c) kouřit, užívat a distribuovat návykové látky, konzumovat alkohol v době školní výuky a na 
akcích pořádaných školou  
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Neměli byste nosit do školy drahé předměty, oblečení a předměty přímo nesouvisející s výukou, nebo 
předměty, kterými byste výuku narušovali – za tyto věci nenese škola žádnou odpovědnost, a v určitých 
případech vám je vyučující může dočasně odebrat (viz hlava VII., bod f) tohoto školního řádu). 

V. 
Práva zákonných zástupců 

 
Zákonní zástupci nezletilých studentů mají právo 

a) být informování o průběhu Vašeho vzdělávání nezávisle na vašem věku  
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vašeho vzdělávání, 
c) požádat o vaše uvolnění z výuky v souladu s pravidly uvedenými v tomto řádu (viz hlava X. 

tohoto školního řádu)  
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vašeho studia, včetně konzultací pedagogicko-psychologické 
poradny, se kterou škola spolupracuje  

e) volit a být voleni do školské rady v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. 

VI. 
Povinnosti zákonných zástupců 

 
Vaši zákonní zástupci jsou povinni 

a) zajistit vaši řádnou docházku do školy  
b) komunikovat s učiteli v záležitostech, které se týkají Vašeho studia, případně se dostavit do 

školy k ústnímu projednání vážnějších záležitostí, jsou-li k tomu vyzváni ředitelkou školy  

c) omlouvat vaši neúčast ve vyučování v případě, že nejste zletilí a v některých dalších případech 

(viz hlava X. tohoto školního řádu), tj. dokládat důvody vaší nepřítomnosti ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, jak při prezenční výuce, tak 

při distančním vzdělávání 

d) oznámit neprodleně jakékoliv změny v údajích, které jsou součástí školní dokumentace o vás 
– zejména změnu adresy jejich nebo Vašeho trvalého bydliště, kontaktních telefonních čísel a 
e-mailových adres a změnu zdravotní pojišťovny 

e) informovat školu o změně vaší zdravotní způsobilosti či závažných zdravotních obtížích, které 
by mohly mít vliv na průběh vašeho vzdělávání nebo vaši bezpečnost 

f) vést vás k respektování tohoto školního řádu a k naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu gymnázia Hello. 

VII. 
Práva pedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí pracovníci gymnázia Hello mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

a) stanovit obsah vyučovaného předmětu pro daný rok v souladu se školním vzdělávacím 
programem  

b) připravovat a vést hodiny na základě vlastního uvážení, avšak v souladu s filozofií školy a s 
pomocí prostředků a metod, které uznají za nejlepší a které nejsou v rozporu se zákonnými 
ustanoveními a školním vzdělávacím programem  

c) stanovit kritéria, podle nichž vás ve svém předmětu budou hodnotit, a s kritérii studenty 
prokazatelně seznámit 

d) vyžadovat a hodnotit vaši aktivní účast ve vyučovacích hodinách  
e) udílet kázeňská opatření (více viz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků) 
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f) vám dočasně odebrat předměty, které se neslučují s výukou nebo pobytem ve škole a jimiž 
byste narušovali průběh vyučování, nebo ohrožovali zdraví své a svých spolužáků. 
 

VIII. 
Povinnosti pedagogických pracovníků školy 

 
Pedagogičtí pracovníci gymnázia Hello mají povinnost: 

a) vést výuku podle schváleného školního vzdělávacího programu nebo dalších platných 
dokumentů školy (učebních plánů a osnov), v souladu s filozofií školy a podle pracovního řádu 
školy  

b) včas a nejlépe písemnou formou vám sdělit, co musíte z jejich předmětu splnit, abyste mohli 
úspěšně ukončit daný ročník studia  

c) poskytovat vám nebo vašemu zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a 
vzděláváním 

d) vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat váš individuální rozvoj,  
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím vaše osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) chránit vaše bezpečí a zdraví, a předcházet všem formám rizikového chování ve školách, 
g) vyslechnout váš názor (pokud jej sdělujete ve vhodnou chvíli a vhodnou formou a nenarušujete 

tím průběh výuky) a reagovat na něj  
h) vám nebo vašim zákonným zástupcům vrátit předměty, které vám byly odebrány během výuky 

(viz hlava VII., bod f) tohoto školního řádu), a to v nejkratší možné době po skončení výuky. 

 

IX. 

Provoz a vnitřní režim školy 

 

a) Gymnázium Hello je provozováno v budově Čs. Exilu v Ostravě – Porubě. 
b) Na gymnáziu Hello začíná vyučování každý den dle platného rozvrhu hodin. Aktuální informace 

jsou ve školním informačním systému škola Bakaláři. 
c) Školní budova se pro studenty otevírá v 7 hodin. 
d) Vyučování se řídí rozvrhem hodin a týdenním plánem práce. 
e) Organizace vyučování 

0 VH 7:15 – 8:00 
1 VH 8:05 – 8:50 
2 VH 9:00 – 9:45 
3 VH 10:00 – 10:45 
4 VH 10:55 – 11:40 
5 VH 11:50 – 12:35 
6 VH 12:45 – 13:30 
7 VH 13:35 – 14:20 
8 VH 14:25 – 15:10 
9 VH 15:15 – 16:00  

f) Přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou určeny k odpočinku. 
g) Při výuce ve specializovaných učebnách (tělesná výchova, chemie, fyzika, informatika) dbejte 

zvláštní opatrnosti a respektujte specifické bezpečnostní předpisy-řády odborných učeben, se 
kterými vás seznámí vyučující.  

h) Před vyučováním, o přestávkách a ve školní jídelně je nad studenty vykonáván pedagogický 
dohled. 
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i) Studenti školy jsou pojištěni proti ztrátám a úrazům. Pojištění se nevztahuje na cenné věci, 
které nesouvisejí s výukou, včetně mobilních telefonů. 

 
Režim školy 

1) Před vyučováním 
a) Po vstupu do školy je vaší povinností se přezout a venkovní obuv (v zimě také svršky) 

nechat v přidělené šatní skříni, od které máte klíč pouze vy. 
b) K přezouvání používejte prokazatelně „čistou obuv“. V šatně se zbytečně nezdržujte (ani o 

přestávkách a volných hodinách). Osobní věci, boty a svršky lze odkládat pouze v šatních 
skříňkách. Za věci uložené v ostatních prostorách budovy nenese škola odpovědnost. Není 
dovoleno nechávat v šatní skříňce peníze a jiné předměty, jejich případnou ztrátu 
pojišťovna neuhradí. 

c) Každý je povinen si zajistit přidělenou šatní skříňku visacím zámkem, a to nejpozději do tří 
dnů po zahájení školního roku a je povinen před opuštěním šatních prostor svoji šatní 
skříňku uzamknout. 

d) Je zakázáno jakkoli manipulovat s přidělenou šatní skříňkou nebo se skříňkami jiných žáků 
školy (odstraňování čísel, odemykání cizích skříněk atd.). 

e) Na konci školního roku, nejpozději 30. 6., jste povinni předat třídnímu učiteli prázdnou, 
čistou a odemčenou šatní skříňku. Pokud tak neučiníte, má právo pověřený zaměstnanec 
školy skříňku otevřít a vyklidit. 

f) Při pohybu po budově respektujte skutečnost, že budovu sdílíte společně se základní 
školou. Buďte tolerantní a ohleduplní k mladším žákům a respektujte požadavky na klid 
v patrech, ve kterých se vyučují. 

g) V prostorách školy se chovejte a pohybujte tak, abyste neohrožovali zdraví své, svých 
spolužáků ani dalších osob. 

h) Ve škole nezapojujte elektrické spotřebiče a nemanipulujte s nimi bez dozoru učitele. 
Elektrické spotřebiče můžete do elektrické sítě ve škole připojovat pouze po domluvě s 
učitelem a za jeho asistence. 

i) Po celou dobu pohybu ve škole máte výslovně zakázáno sedat nebo lézt na parapety 
(kdykoliv) a manipulovat přitom s okny. Otevírat a zavírat okna můžete na základě domluvy 
s pedagogem a pouze pokud při tom budete mít nohy na podlaze.  
 

2) Při vyučování 
a) Při vyučování se chovejte slušně a ukázněně. 
b) Pokud se opozdíte, vysvětlete a omluvte se vyučujícímu. 
c) Při zapomenutí úkolu nebo pomůcky se omluvte na začátku hodiny. 
d) Mobilní telefony lze při výuce používat pouze na pokyn vyučujícího. 
e) Ve třídách udržujte pořádek po celou dobu vyučování. Odpad odhazujte pouze do 

odpadkového koše. Třiďte odpad. Po skončení vyučování nebo při odchodu zvedněte židli 
a vysbírejte všechny odpadky. Nenechávejte ve škole své osobní věci.  

f) Na začátku každého týdne stanoví třídní učitel nebo jeho zástupce podle abecedního 
pořadí pořádkovou službu složenou ze dvou studentů, která zajišťuje běžný provoz třídy – 
maže tabuli po skončení vyučovací hodiny, pomáhá s pomůckami, kontroluje úklid ve třídě 
po skončení vyučování. 

g) O volných hodinách můžete využívat čítárnu, pokud tam je dozor, vestibul a odpočinkové 
zóny školy. 

h) Výtah v budově školy můžete používat pouze v odůvodněných případech (zdravotní 
důvody), nebo na pokyn vyučujícího. 

i) V průběhu vyučování je vaší povinností se zdržovat v budově školy. 
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j) Budovu školy můžete svévolně opustit pouze o velké přestávce a volných hodinách. 
Nezletilí žáci pouze na základě souhlasu zákonných zástupců). Pokud opustíte budovu 
školy, nenese za vás škola zodpovědnost. 

k) Nevstupujte do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy. 
 
3) Při online výuce 

a) Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozdělení žáků do tříd se ne vždy vztahuje i na 
distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou 
vaše odlišné technické vybavení a možnosti, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 
dlouhodobé sledování monitoru atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při 
distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k vašim základním 
fyziologickým potřebám, vašim schopnostem a reakcím 

b) Při distanční výuce jste povinni mít zapnutou kameru a mikrofon dle pokynů učitele. 
Nesplnění tohoto pokynu mohou omluvit pouze zákonní zástupci na základě technických 
či jiných problémů. 

c) Distanční vzdělávání škola přizpůsobí vašim podmínkám a zajistí 
- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje 

v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a 
asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové 
rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude 
stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, 
nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou 
část, 

- individuálními konzultacemi vás žáků a pedagogických pracovníků, 
- komunikací pedagogických pracovníků s vašimi zákonnými zástupci, 
- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, 
- informováním o vašich výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména 

formativního hodnocení, a vedení vás k vlastnímu sebehodnocení 
- pravidelnou a průběžnou komunikací, způsobem odpovídajícím vašim možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám, 
- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy. 

d) Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 
výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice, cizím 
jazyce, což není v rozporu s výukou dalších naukových předmětů. Priority ve vzdělávání 
budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či 
dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

e) Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění 
učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy 
svého školního vzdělávacího programu. 

 
4) Školní jídelna 

a) Škola má výdejnu stravy a jídelnu (provozovatel výdejny je firma Zdravá vařečka). 
b) Všichni studenti májí možnost se stravovat ve školní jídelně podle rozvrhem stanoveného 

harmonogramu. 
c) Provoz školní jídelny začíná v 11:40 a končí v 14:45. 
d) V jídelně dodržujte pravidla slušného chování a stolování. 
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X. 

Docházka do školy, omlouvání absence a uvolňování z výuky 

a) Vaší základní povinností je docházet do školy pravidelně a včas a účastnit se vyučování podle 
platného rozvrhu. 

b) Pokud v některém předmětu přesáhne počet zmeškaných hodin za pololetí více než 30 %, 
podrobíte se z tohoto předmětu doklasifikační zkoušce, rozhodne-li o nutnosti jejího konání 
příslušný vyučující. 

c) O formě zkoušky rozhodne vyučující daného předmětu. 
d) Zmeškaná hodina je taková, do které přijdete více než deset minut po jejím začátku. V 

ostatních případech se jedná o pozdní příchod. Zmeškané hodiny a pozdní příchody se evidují 
do elektronické třídní knihy.  

e) Pokud vám není 18 a více let, musíte si nechat od zákonných zástupců zmeškané hodiny 
omluvit písemně do omluvného listu či přes systém Bakaláři. Ředitelka školy může vyžadovat 
omluvenku potvrzenou lékařem, nebo dotčeným úřadem. V případě, že vám již bylo 18 let, si 
zmeškané hodiny do omluvného listu v indexu omlouváte samostatně. 

f) Písemnou omluvu předložíte třídnímu učiteli bezodkladně po skončení absence, a to v den 
návratu do školy po absenci dlouhé jeden den nebo delší a druhý den po návratu do školy 
v případě absence kratší než jeden den. Pokud tak neučiníte, budou zmeškané hodiny uvedeny 
jako neomluvené.  

g) Není povinností třídního učitele na vás omluvenku vymáhat. Naopak, v případě, že chcete mít 
hodiny omluvené, je na vás, abyste třídního učitele samostatně vyhledali a omluvný list mu 
předali ke kontrole. Pokud není třídní učitel přítomný, předáte omluvný list ke kontrole 
zástupci třídního učitele, který vám zmeškané hodiny v třídní knize označí jako omluvené a 
podepíše se do omluvného listu.  

h) Je vaší povinností požádat o uvolnění z výuky v případě, že o nepřítomnosti víte předem. 
O uvolnění na jednu hodinu může rozhodnout učitel daného předmětu, uvolnění na jeden den 
vyřizuje třídní učitel. O uvolnění na dobu delší než jeden den rozhoduje ředitelka školy. Do pěti 
dnů plánované nepřítomnosti stačí požádat o uvolnění telefonicky nebo osobně. O uvolnění 
na dobu delší než pět dnů žádají vaši zákonní zástupci nebo vy (v případě plnoletosti) písemně 
ředitelku školy nejpozději pět dnů před plánovaným uvolněním. Ředitelka žádost posoudí a 
případně jí vyhoví s ohledem na docházku a vaše studijní výsledky. Uvolnění neruší vaši 
povinnost mít omluvenku zaznamenanou v omluvném listu a doložit potvrzení příslušného 
lékaře, resp. úřadu.  

i) V případě, že nedodáte omluvenky řádně a včas, nebudou vám hodiny omluveny. Tato 
skutečnost bude posuzována jako porušení školního řádu. Neomluvené hodiny budou uvedeny 
na pololetním, resp. výročním vysvědčení. V souladu s tímto řádem vám může být udělen 
kázeňský postih, příp. snížená známka z chování (viz Pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání studentů). 

 
XI. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 

a) Každý z vás chrání své zdraví i zdraví jiných. 
b) Zákonní zástupci vás nezletilých žáků a vy zletilí žáci jste povinni informovat školu o změně 

zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které 
by mohli mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast při akcích pořádaných školou. 

c) Na začátku školního roku budete seznámeni s provozními řády odborných učeben, laboratoří, 
tělocvičny a posilovny a s pravidly ochrany zdraví, bezpečnosti a požární ochrany. Školení BOZP 
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provádí třídní učitel na začátku školního roku a před každou školní akcí (exkurzí, výletem apod.) 
O všech školeních se vedou průkazné záznamy. 

d) Do odborných učeben, laboratoří, tělocvičny a posilovny vstupujete pouze za přítomnosti 
vyučujícího, věci si odkládáte podle pokynů a řídíte se provozními řády učeben. Při používání 
výpočetní techniky dodržujte pravidla školní počítačové sítě. 

e) Vždy dodržujte poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a respektujte protipožární opatření, 
zejména v laboratořích. Nenoste do školy látky a předměty, které mohou ohrožovat zdraví. 
Vždy hlaste vyučujícímu všechna poranění, i malá, k nimž došlo v průběhu vyučování, zejména 
při tělesné výchově, a při akcích pořádaných školou. Úrazy studentů (menší – bez následné 
nepřítomnosti ve škole) se zaznamenávají v knize úrazů uložené na sekretariátě školy. 
V případě úrazu s následnou absencí sepíše příslušný pedagogický pracovník neprodleně 
(nejvýše do dvou dnů) ve spolupráci s asistentkou školy zápis do Bakalářů. 

f) Při hodinách tělesné výchovy jste povinni odložit hodinky, řetízky, šňůrky, větší náušnice apod. 
Cenné předměty a peníze si uložte u vyučujícího dle pokynů. 

g) Vás, kteří se účastníte kurzů (lyžařského, turistického, adaptačního apod.) a exkurzí, seznámí 
zodpovědný učitel před zahájením se zásadami bezpečnosti a provede průkazný záznam. 

h) Distribuce, vnášení, držení a zneužívání návykových látek je v prostorách školy, v areálu školy 
a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno, 
jako hrubý přestupek V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí 
příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na 
porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat 
zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištění v tomto směru 
a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 

i) Do školy noste jen věci, které souvisejí s vyučováním. Nenoste do školy ty, které by mohly 
ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, (větší částky peněz, cenné 
předměty, živá zvířata, zbraně ani zábavnou pyrotechniku, která nesmí být používána ani mimo 
školu apod.). 

j) Kouření v prostorách školy, v celém areálu školy a na školních akcích je zakázáno. 

XII. 
Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Našim cílem je vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole a 
podpora rozvoje pozitivních sociálních vztahů. Primární prevence rizikového chování se zaměřuje 
prioritně na předcházení vzniku a rozvoji rizik, která směřují k následujícím rizikovým projevům 
v chování: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 
rasismus, xenofobie a homofobie; záškoláctví; závislostní chování, užívání všech návykových látek, 
netolismus, gambling; rizikové sporty a rizikové chování v dopravě; spektrum poruch příjmu potravy; 
negativní působení sekt; sexuální rizikové chování. Při řešení sociálně patologických jevů spolupracuje 
třídní učitel s metodikem školní prevence a postupují v souladu s Minimálním preventivním 
programem. 

  



Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 

 

9 
 

XIII. 
Účinnost a součásti 

 
Nedílnou součástí tohoto školního řádu je příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 
 
Tento školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 26. 8. 2021, školskou radou dne 16. 6. 2021 a 
nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2021. 

 
 
 
 
V Ostravě, dne 11. 6. 2021      PaedDr. Ivona Klímová, MBA 

             ředitelka školy 
 


