Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
ŠKOLNÍ ŘÁD
Obsah:
I. Úvodní ustanovení
II. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
III. Provoz a vnitřní režim školy
IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a ochrana žáků před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (příloha č. 1 školního
řádu)
V. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků
VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád (příloha č. 2
školního řádu)
VII. Závěrečná ustanovení

Článek I.
Úvodní ustanovení
Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „zákon č. 561/2004
Sb. v platném znění“), a z prováděcích, navazujících a souvisejících právních předpisů.
Článek II.
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky
II. 1. Práva žáků
Žáci mají právo:
na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
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.
5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje; náměty, stížnosti nebo požadavky mohou vznášet osobně
nebo prostřednictvím samosprávných orgánů k vedení školy a mají právo na jejich
řádné projednání.
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6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
7. rozvíjet svou osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
8. na korektní jednání a chování ze strany učitelů i dalších pracovníků školy.
9. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, a na ochranu před fyzickým a
psychickým násilím a nedbalým zacházením.
10. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj.
11. na to, aby byl respektován jejich soukromý život.
12. na volný čas a přiměřený odpočinek a oddech, na přestávku na stravování.
13. v případě nejasností v učivu požádat o pomoc učitele (především v době konzultačních
hodin).
14. na rovnoměrné rozvržení zkoušek.
15. jestliže se cítí z jakéhokoli důvodu v tísni nebo mají konkrétní problém, požádat o
pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, zástupce ředitele školy či
ředitele školy.
16. na speciální péči v rámci možností školy, je-li žák handicapovaný.
17. na svobodu pohybu v prostorách školy, které jsou k tomu určeny.
18. být na základě lékařského vyjádření uvolněni ředitelem školy od účasti na vyučování
vyučovacímu předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některým
vyučovacím předmětům. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu;
žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností,
popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák
nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V
předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné
doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z
předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
19. písemně požádat o změnu oboru vzdělání nebo o přestup do jiné střední školy.
Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. V rámci
rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a
určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. V rámci rozhodování o
přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může
ředitel školy též stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a
kritéria jejího hodnocení. Rozdílová zkouška je komisionální.
20. písemně požádat (v případě nezletilosti jejich zákonní zástupci) o přerušení
vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání
pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se
souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel
školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebráníli tomu závažné důvody.
21. písemně sdělit řediteli školy, že žák zanechává vzdělávání (v případě nezletilého žáka
je součástí sdělení souhlas jeho zákonného zástupce). Žák přestává být žákem střední
školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě
dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
22. písemně požádat o opakování ročníku. Ředitel školy může žákovi, který splnil
povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl
být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních
výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v
těchto případech opakuje ročník vždy.
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II. 2. Povinnosti žáků
Žáci mají povinnost:
1. docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se
výuky povinných (za které jsou považovány i tzv. volitelné předměty) i nepovinných
předmětů.
2. řádně se vzdělávat, snažit se v celém vyučovacím procesu získávat co nejvíce
vědomostí a dovedností.
3. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiž byli seznámeni.
4. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
školním řádem.
5. dodržovat zásady společenského chování a kulturnosti vyjadřování, uplatňovat
tolerantnost a humanistické principy ve styku s ostatními. Chování a jednání, které je
v rozporu s těmito zásadami a principy, tj. zejména projevy šikanování mezi žáky, tj.
násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli
jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám v prostorách
školy a při školních akcích, je přísně zakázáno a je považováno za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školním řádem.
6. v chování a jednání mimo školu dodržovat základní morální a společenské principy s
vědomím odpovědnosti za dobré jméno školy na veřejnosti.
7. chránit své zdraví i zdraví jiných, udržovat čistotu a pořádek, šetřit školní zařízení a
učebnice a další učební pomůcky zapůjčené školou. Z důvodu ochrany svého zdraví i
zdraví jiných mají žáci zakázáno ve škole používat obuv, která může ohrozit jejich
stabilitu (např. boty opatřené kolečky apod.).
8. nenosit do školy cenné věci a větší částky peněz. Nenosit do školy hrací či jiné karetní
soubory s cílem získání finančních prostředků. Škola zároveň neručí za ztrátu či
zcizení cenných věcí a větších částek peněz ani za ztrátu věcí podobných plně
nesouvisejících s řádnou výukou.
9. nepoužívat mobilní telefony v průběhu vyučovací hodiny, včetně jejich aktivace. V
průběhu jakýchkoli zkoušek je jejich používání výslovně zakázáno. Pokud by žák v
průběhu jakékoliv zkoušky mobilní telefon použil, bude tato zkouška hodnocena
stupněm "nedostatečný". Nošení mobilních telefonů do školy je na vlastní riziko žáků,
škola neručí za jejich ztrátu či zcizení a škola nebude takové události řešit. V případě
používání mobilního telefonu v době volné hodiny nesmí dojít k rušení výuky
ostatních žáků. Ustanovení uvedená v tomto odstavci platí i pro ostatní bezdrátové
spojovací přístroje.
10. dodržovat zákaz používat ve škole vlastní elektrické přístroje.
11. dodržovat zákaz kouření tabákových výrobků, zákaz požívání, držení a distribuce
alkoholických nápojů, zákaz držení, distribuce a zneužívání jiných návykových látek a
zákaz držení a distribuce jakýchkoli typů střelných, bodných a sečných zbraní,
výbušnin a jiných nebezpečných látek a předmětů
• v budově školy a ve všech vnějších prostorách areálu školy (např. na školním
dvoře, na školní zahradě nebo v prostoru před hlavními vchodovými dveřmi do
budovy školy vymezeném sloupy a mřížemi),
• ve vnějších a vnitřních prostorách mimo areál školy, pokud se v nich koná
výuka či jiné aktivity související s výukou nebo s provozem školy (např.
stravování), a při školou organizovaném přesunu do těchto prostor a zpět do
školy,
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• na všech akcích školou pořádaných.
12. dodržovat zákaz účastnit se výuky pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Toto
ustanovení se vztahuje i na všechny akce školou pořádané.
13. Porušení zákazů uvedených v odst. II. 2. 12. a II. 2. 13. tohoto řádu se hodnotí jako
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
Zletilí žáci mají dále povinnost:
14. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
15. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými tímto školním řádem.
16. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a
změny v těchto údajích.
Porušení povinností uvedených v části II. 2. tohoto řádu je postihováno na základě ustanovení
uvedených příloze č. 2 tohoto řádu, která je jeho nedílnou součástí. Vymezení prostorů a
případů, ke kterým se vztahuje povinnost dodržovat zákazy uvedené v odst. II. 2. 12. tohoto
řádu se přiměřeně vztahuje i na další obdobná ustanovení v části II. 2. tohoto řádu.

II. 3 Docházka do školy a podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
a pro uvolňování žáka z vyučování
1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (soutěže,
soustředění, plánovaná návštěva lékaře apod.), předloží zákonný zástupce nezletilého
žáka nebo zletilý žák třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. O uvolnění žáka
z vyučování v délce trvání do tří dnů rozhoduje třídní učitel, v délce trvání do pěti dnů
příslušný zástupce ředitele školy po vyjádření třídního učitele a v délce trvání nad pět
dnů ředitel školy po vyjádření třídního učitele. Je-li žák ubytován v domově mládeže,
uvědomí o uvolnění z vyučování vychovatele.
2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů nepředvídaných (např. nemoc), je
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen doložit třídnímu učiteli
důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku,
neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve ředitel školy (po upozornění třídního učitele) písemně zletilého žáka
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy
nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání
zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo
nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním
dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
3. Neúčast nezletilého žáka ve vyučování omlouvá v souladu s platnými právními
předpisy zákonný zástupce nezletilého žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže,
pokud jde o nezletilého žáka školy ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák
omlouvá svou nepřítomnost sám.
4. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení neúčasti žáka ve
vyučování z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro
děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého
žáka školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým
žákem, a to pouze v případě, že neúčast žáka ve vyučování přesáhne tři dny školního
vyučování.
Na dobu neúčasti žáka ve vyučování, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího
lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat
potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní
stav žáka.
Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté
neúčasti žáka ve vyučování nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola
požadovat (jako součást omluvenky ve smyslu odst. 4.) potvrzení ošetřujícího lékaře,
resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě neúčasti žáka ve
vyučování, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 4. Škola v těchto případech
může také požadovat potvrzení lékaře o návštěvě žáka u lékaře v délce trvání jednoho
vyučovacího dne nebo části vyučovacího dne.
Povinnost doložit neúčast ve vyučování potvrzením od ošetřujícího lékaře, resp. od
praktického lékaře pro děti a dorost, dle odst. 4. a odst. 6. ukládá žákovi třídní učitel.
Třídní učitel může tuto povinnost uložit žákovi pro jednotlivé případy neúčasti žáka ve
vyučování dle svého uvážení. Po projednání s příslušným zástupcem ředitele školy a
po schválení příslušným zástupcem ředitele školy může třídní učitel od stanoveného
data uložit žákovi povinnost dokládat neúčast ve vyučování potvrzením od lékaře pro
každý případ neúčasti žáka ve vyučování z důvodu nemoci či návštěvy u lékaře; o
uložení této povinnosti třídní učitel prokazatelným způsobem informuje zákonného
zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka.
Onemocní-li žák během vyučování, požádá třídního učitele a příslušného vyučujícího
o dovolení odejít ze školy. Žák může odejít jen za doprovodu zákonného zástupce
nezletilého žáka nebo školou pověřené zletilé osoby.
Žák omlouvá svou neúčast ve vyučování podle dohody s třídním učitelem nejpozději
do dvou dnů po nástupu do školy. V omluvném listu (žákovské knížce) podepisuje
zákonný zástupce nezletilého žáka (vychovatel domova mládeže) nebo zletilý žák
každou neúčast ve vyučování.
Omluva neúčasti žáka ve vyučování z rodinných důvodů bude školou akceptována
maximálně dvakrát za pololetí a v úhrnné maximální délce dvou vyučovacích dnů. Ve
výjimečných případech může škola omluvu neúčasti žáka ve vyučování z rodinných
důvodů akceptovat i nad výše uvedený limit, a to na základě písemné žádosti
předložené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Tuto žádost
projedná třídní učitel se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem
a s příslušným zástupcem ředitele školy.

II. 4. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Na tyto informace mají v
případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým
žákům plní vyživovací povinnost.
2. volit a být voleni do školské rady.
3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí žáka, přičemž
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
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4. na informace a poradenskou pomoc školy pro žáka v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
5. požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel tohoto školního řádu.

II. 5. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost:
1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se vzdělávání žáka.
3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými tímto školním řádem.
5. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a
změny v těchto údajích.

II. 6. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze
takové pokyny a informace, které bezprostředně souvisí s plněním platných učebních
plánů nebo školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných
organizačních opatření.
2. Všichni pracovníci školy žáky chrání před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím či jiným zneužíváním, před nezákonnými útoky na jejich pověst,
týráním či špatným zacházením, dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a
informacemi pro ně nevhodnými.
3. Žákům se ve škole nikdo nevměšuje do jejich soukromí, informace poskytnuté do
školní matriky a jiné důležité informace o žácích jsou důvěrné a podléhají ochraně
podle platných právních předpisů.
4. Při vzájemné komunikaci se žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků i všichni
pracovníci školy zříkají neuctivého, či dokonce agresivního chování a verbálního
napadání vůči druhým.
5. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují informačních dnů a
konzultačních dnů, na kterých informují v rozsahu vyplývajícím z tohoto školního
řádu o výsledcích a průběhu vzdělávání. V případě omluvené neúčasti pedagogický
pracovník zajistí, aby byly informace poskytnuty jiným způsobem.
6. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout žákům konzultaci k
vyžádanému problému a zveřejnit konzultační hodiny, jichž mohou žáci bezplatně
využívat.
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Článek III.
Provoz a vnitřní režim školy
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin (výjimečně v 7.10 hodin). Žákům je dovolen vstup do
budovy podle stanoveného časového rozpisu tak, aby mohli pět minut před začátkem
první vyučovací hodiny být ve třídě a připravit se na vyučování.
2. Žáci se ve škole přezouvají. Boty a svrchní oděv ukládají v šatně nebo v šatních
skříňkách. Šatnář, kterého určuje třídní učitel, uzamyká šatnu v 8.00 hodin a dbá na
její uzamčení po celou dobu vyučování. Náhradní klíče od šaten musí být k dispozici
ve vrátnici, za což zodpovídá třídní učitel a jím určený šatnář.
3. Vyučovací hodina trvá čtyřicet pět minut. Délka hlavní přestávky je alespoň 15 minut.
Ostatní přestávky jsou desetiminutové nebo pětiminutové
4. Jakmile zvoní začátek vyučovací hodiny, žáci již musí sedět na svém místě ve třídě a
být připraveni na vyučování (před první vyučovací hodinou po prvním zvonění).
5. Nepřijde-li učitel do pěti minut od začátku vyučovací hodiny, je povinen žák konající
týdenní službu ve třídě oznámit tuto skutečnost učiteli, který má pohotovost ve
sborovně, popř. zástupci ředitele školy.
6. V tělocvičně, odborných učebnách a laboratořích musí žáci dodržovat zásady
bezpečnosti a hygieny, s nimiž byli na začátku školního roku seznámeni.
7. Žáci jsou povinni oznámit příslušnému učiteli nebo třídnímu učiteli všechny případy
poškození majetku školy nebo případy poranění.
8. Opouštět školní budovu mohou žáci jen o volných hodinách, nikoli o přestávkách.
K opouštění školní budovy o volných hodinách je u nezletilého žáka nutný předchozí
písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka. V tomto písemném souhlasu
musí být mimo jiné uvedeno, že zákonný zástupce přejímá odpovědnost za žáka
9. Úřední záležitosti (zejména potvrzování dokladů) žáci vyřizují prostřednictvím
třídního učitele.
10. Povinnosti žáků konajících týdenní službu ve třídě určuje třídní učitel.

Článek IV.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Znění „Podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany žáků před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí“ je jako příloha č. 1
nedílnou součástí tohoto školního řádu.

Článek V.
Zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními pomůckami a dalším
majetkem školy. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy hradí v plném
rozsahu zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, který poškození nebo
zničení majetku způsobil.
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2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žáci příslušnému učiteli nebo třídnímu
učiteli.
3. Žáci odpovídají za čistotu a pořádek svého místa.
4. Před odchodem z učebny každý žák uklidí své místo a jeho okolí. Žáci konající
týdenní službu ve třídě odpovídají za čistotu ostatních částí učebny.
5. Žáci mají zakázáno manipulovat s rozvody elektřiny a plynu v laboratořích. Bez
pokynu učitele nemanipulují s vybavením odborných pracoven, s uloženými školními
pomůckami a nepřemisťují inventář umístěný v učebnách. Dodržují řády laboratoří,
odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť, s nimiž byli na začátku
školního roku seznámeni.

Článek VI.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád
Znění „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikačního řádu“ je jako
příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto školního řádu.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Školní řád je závazný pro pracovníky a žáky školy.
2. S tímto školním řádem musí být prokazatelně seznámeni pracovníci a žáci školy a o
jeho vydání a obsahu musí být informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.
3. Tento školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy.
4. Změny tohoto školního řádu mohou být prováděny jen formou číslovaných dodatků,
které budou nedílnou součástí tohoto školního řádu.
5. Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou:
a) příloha č. 1: „Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany
žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí“
b) příloha č. 2: „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační
řád“
c) příloha č. 3: „Stanovení doby určené pro kontakt žáků s vedením školy a
výchovnou poradkyní“
d) příloha č. 4: „Oprávněná úřední osoba dle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění“
6. Nabytím účinnosti tohoto školního řádu se zrušuje Školní řád v platném znění ke dni
31. 8. 2010 včetně všech dodatků.
7. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.
8. Tento školní řád schválila Školská rada Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23,
usnesením č. 3/10 ze dne 9. září 2010.
9. Změnu školního řádu v článku III a bodě 3 schválila Školská rada Gymnázia, Plzeň,
Mikulášské nám. 23, usnesením ze dne 22. října 2015. Tato změna nabývá účinnosti
dne 1. listopadu 2015.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy, dne 1. listopadu 2015.
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Přílohy:
Příloha č. 1: „Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany žáků před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí“
Příloha č. 2: „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád“
Příloha č. 3: „Stanovení doby určené pro kontakt žáků s vedením školy a výchovnou
poradkyní“
Příloha č. 4: „Oprávněná úřední osoba dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění“
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