Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ŠKOLNÍ ŘÁD
Vnitřní směrnice č. 5/18/09
je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU
1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace je školou
výběrovou. Setrvání na škole je podmíněno sportovními, studijními výsledky a chováním
nevybočujícím z obecně platných norem slušného chování. Žáci jsou povinni řídit se pokyny
pedagogických pracovníků či jiných zaměstnanců školy.
2. Společným cílem všech pedagogů, žáků a jejich rodičů je pomáhat každému žákovi
v individuálním rozvoji, pomáhat orientovat se při volbě povolání, předat mu vědomosti,
dovednosti, etické normy, které mu umožní realizovat zvolenou cestu. Podílet se na postupném
zvyšování sportovní výkonnosti v jednotlivých sportovních specializacích a dále sledovat
úspěšnost žáků v reprezentačních výběrech různých stupňů.
3. Žák je zodpovědný za své studijní a sportovní výsledky.
4. Žák vystupuje na veřejnosti tak, aby dobře reprezentoval svou školu a chránil její jméno.
5. Žák studuje na škole dobrovolně, což stvrzuje akceptováním rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Tím zároveň získává práva žáka a zavazuje se dodržovat povinnosti dané tímto školním řádem.

I. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ŽÁKŮ
1. Žák nenarušuje průběh vyučování svým chováním a respektuje pokyny učitele i mimo
vyučování.
2. Žák se chová slušně a ohleduplně ke svým spolužákům. Používání vulgárních slov, ironie či
jiný způsob vyjadřování s cílem ublížení či zesměšňování spolužáka či pedagoga je hodnoceno
jako hrubé porušení stanovených pravidel pro chování.
3. Žák dbá na slušný způsob vyjadřování.
4. Žák je povinen chránit a nepoškozovat majetek, výzdobu a zařízení ve všech prostorách školy.
V případě, že žák způsobí poškození je povinen škodu nahradit.
5. Při nástupu ke studiu si musí žák v součinnosti se školou pořídit studentskou kartu ISIC,
masivní kladku pro uzamčení šatnové skříňky a oprávnění pro využívání žákovské knihovny
složením vratné zálohy 100 Kč.
6. Vchod do školní budovy se otevírá pro žáky v 6:45 hodin a uzavírá v 15:30 hodin. V této době
si žák otevírá dveře studentskou kartou ISIC, kterou má vždy u sebe. Při vstupu do budovy
školy žák sleduje osoby, které s ním vcházejí, a cizí osoby upozorní na místo jejich hlášení na
vrátnici.
7. Žák je povinen se přezout do lehké domácí obuvi. Obuv, případně část oděvu, si uloží do
přidělené skříňky. Skříňku musí mít žák v průběhu školního roku trvale uzamčenou. Žák
ponechává skříňku odemčenou pouze na vyzvání třídního učitele nebo vedení školy. Žák je
povinen skříňku udržovat v čistotě, neničit ji, nevylepovat na ni obrázky, nálepky apod. Před
nástupem na hlavní prázdniny musí žák skříňku předat odemčenou v čistém stavu třídnímu
učiteli. Pro úschovu objemných zavazadel slouží univerzální šatnové boxy, umístěné nad

šatnovými skříňkami. Tento box si žák zamyká vlastním přenosným visacím zámkem. Po
vyzvednutí zavazadla musí žák ponechat box odemčený.
8. Žák přichází do školy před vyučováním včas tak, aby byl alespoň 5 minut před zahájením
výuky před učebnou.
9. Volné vyučovací hodiny a velkou přestávku může žák trávit v učebně č. 3.
10. Žák se chová na chodbách ukázněně, na schodech se pohybuje po pravé straně a dbá pokynů
dozoru.
11. Žák zdraví učitele na počátku i konci hodiny tím, že povstane.
12. Nepřítomnost vyučujícího ohlásí žáci v kanceláři zástupce ředitele nebo v kanceláři školy do
10 minut.
13. Žák nahlásí vady na vybavení učebny učiteli ihned po jejich zjištění.
14. Žák je povinen mít u sebe všechny věci potřebné k vyučování. Za jiné předměty (hodinky,
peníze či jiné cennosti) škola neručí. Veškeré ztráty, zejména obuvi, části oděvu a podobně,
hlásí postižení žáci ihned buď přítomnému učiteli, o přestávce pedagogickému dozoru,
případně třídnímu učiteli. Všichni žáci jsou povinni chránit svůj osobní majetek a neopatrností
nedávat příležitost ke zcizení.
15. Z důvodu předcházení ztrátám je žák povinen před hodinou tělesné výchovy nebo sportovní
přípravy si uschovat cenné věci v uzamykatelné místnosti u vyučujícího (trenéra).
16. Žák má povoleno nosit mobilní telefon v prostorách SG pouze na vlastní zodpovědnost.
Místem pro odložení cenností nebo mobilních telefonů je sekretariát SG.
17. V průběhu vyučovací hodiny musí mít žák mobilní telefon vypnutý. Při případném použití
mobilního telefonu pro potřeby výuky respektuje žák pokyny učitele.
18. V průběhu vyučování nesmí žák bez svolení vyučujícího používat jakékoli záznamové
zařízení. Žák nesmí bez svolení třídního učitele nebo zástupce vedení školy zveřejňovat na
sociálních sítích jakékoliv fotografie či jiné digitální materiály pořízené ve škole nebo na
školních akcích mimo školu.
19. Žák má povinnost ohlásit svému TU nebo vedoucím pracovníkům školy jakýkoliv náznak
šikanování. Zvláště pak zjištěné negativní vyjadřování vůči spolužákům či pedagogům
registrované na sociálních sítích.
20. Použití sociální sítě pro kritiku spolužáka či pedagoga s cílem zesměšňování či ponižování je
dle intenzity hodnoceno jako hrubé až zvlášť hrubé porušování pravidel pro chování.
21. Během přestávek nesmí žák opustit areál školy. Výjimku má žák, který se přesunuje na výuku
tělesné výchovy a sportovní přípravy.
22. Žák dbá o svůj zevnějšek, dodržuje hygienické zásady. Udržuje pořádek ve svých věcech i ve
všech prostorách školy včetně prostor určených pro sportovní přípravu. V prostorách školy se
žák pohybuje bez pokrývky hlavy.
23. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno držet nebo užívat návykové látky (alkohol,
tabák, jiné drogy). To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného
procesu, který ji byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních
látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování.
Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
24. Návštěvy u lékaře (kromě akutních zdravotních případů), rehabilitace, preventivní prohlídky,
plánované kontroly a hodiny v autoškolách sjednává žák přednostně tak, aby nezasahovaly do
doby vyučování.
25. Zletilý žák je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
26. Je zakázáno sedět a ležet na okenních parapetech. Žák dodržuje i další pokyny vyučujících,
kterými chrání bezpečnost a zdraví své i svých spolužáků, dodržuje bezpečnost při práci a
hrách ve škole i na veřejnosti. Okamžitě hlásí nejbližšímu učiteli nebo na sekretariát školy
každé své poranění nebo poranění spolužáka.

II. OMLOUVÁNÍ ABSENCE
1. Absenci omlouvá žákovi třídní učitel a trenér, kteří rozhodnou na základě prokázaných
důvodů, zda se jedná o absenci omluvenou nebo neomluvenou.
2. Nepřítomnost nezletilého žáka ve vyučování a sportovní přípravě dokládá zákonný zástupce
(popřípadě vychovatel DM, pokud je nezletilý žák ubytován na DM). Nepřítomnost zletilého
žáka dokládá žák samostatně, případně osoba, která plní vůči žákovi vyživovací povinnost.
Záznam o absenci je prováděn do omluvného listu.
3. Povinností žáka je mít omluvný list trvale k dispozici v době vyučování pro účely kontroly.
4. Potvrzení sportovního klubu, lékaře, trenéra, instituce apod. je pouze přílohou doložení
absence. Třídní učitel může, s ohledem na platné předpisy, požadovat doložení této přílohy
u absence delší než 3 dny. V případě nevěrohodnosti, velké četnosti především krátkodobé
absence může třídní učitel nebo trenér stanovit povinnost jednotlivci dokladovat tuto přílohu
i u absence kratší.
5. Pokud se žák nemůže zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá žák, resp.
zákonný zástupce nezletilého žáka, písemně o uvolnění z výuky následujícím způsobem:
a) na jednu hodinu – třídního učitele a vyučujícího daného předmětu,
b) do čtyř (včetně) vyučovacích dnů – třídního učitele nebo jeho zástupce v dostatečném
předstihu před požadovaným termínem uvolnění,
c) pět a více vyučovacích dnů – zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost
prostřednictvím třídního učitele v dostatečném předstihu před požadovaným termínem
uvolnění.
6. Při posuzování žádosti se přihlíží k následujícím skutečnostem:
a) k plnění povinností žáka a dodržování pravidel tohoto školního řádu,
b) k prospěchu žáka,
c) k celkové absenci žáka.
7. Závazné lhůty pro dokladování absence, které jsou povinni zákonní zástupci a zletilí žáci
dodržovat:
a) oznámení o absenci – sdělují nejpozději do tří dnů od zahájení absence,
b) doložení absence včetně přílohy třídnímu učiteli nebo jeho zástupci - v den nástupu do
školy po skončení nepřítomnosti.
8. Neomluvená nepřítomnost:
a) v rozsahu do 10 vyučovacích hodin řeší tuto třídní učitel nebo třídní učitel a trenér se
zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem formou pohovoru, o němž provede zápis,
b) v rozsahu nad 10 vyučovacích hodin řeší tuto třídní učitel nebo třídní učitel a trenér,
zástupce ředitele pro pedagogickou činnost nebo zástupce ředitele pro sportovní trénink,
výchovný poradce, případně metodik prevence sociálně patologických jevů se zákonným
zástupcem žáka nebo zletilým žákem formou pohovoru, z tohoto jednání bude proveden
písemný zápis,
c) přesáhne-li neomluvená absence nezletilého žáka 25 hodin a dále pokračuje, oznámí ředitel
školy tuto skutečnost příslušným orgánům sociálně právní ochrany dětí jako záškoláctví,
d) ve sportovní přípravě je řešena ve spolupráci třídního učitele a trenéra se zákonným
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem dle písm. a) a b) tohoto odstavce.
9. Jestliže se žák vyšších ročníků víceletého studia nebo čtyřletého studia nezúčastní vyučování
po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, postupuje ředitel školy
podle platných předpisů, které jsou stanoveny v odst. 2 § 68 zák. č. 561/2004 Sb., školský
zákon.
10. Všichni žáci, kteří jsou ubytováni na domově mládeže SG, musí svoji absenci ve vyučovacím
nebo tréninkovém procesu dokladovat výhradně prostřednictvím vychovatelů. Ti pak
kontaktují příslušného třídního učitele nebo trenéra.

11. Kázeňsky budou řešeny také případné opakované pozdní příchody žáka do vyučování.
III. PRÁVA ŽÁKŮ
1. Žák má právo být seznámen se svým hodnocením po každé zkoušce. Rovněž má právo být
informován učitelem o svém celkovém hodnocení v průběhu klasifikačního období.
2. Žák má právo v případě přesvědčení, že nebyl na konci klasifikačního období objektivně
hodnocen, požádat ředitele SG o komisionální přezkoušení. Zletilý žák žádá sám, nezletilý
prostřednictvím zákonného zástupce.
3. Žák má právo znát termíny celohodinových písemných prací alespoň 7 dnů předem a v případě
souběhu více prací požádat ihned o změnu termínu.
4. Žák má právo obracet se se svými připomínkami k vyučujícím, třídním učitelům,
vychovatelům, trenérům a vedení školy.
5. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce. Nesmí být vykázán z výuky a ponechán bez
dozoru.
6. Žák má právo na odpočinek a volný čas.
7. Žák má právo využívat informací výchovného poradce, případně dalších školských
poradenských zařízení podle jeho doporučení. Ve věci přístupu k informacím pak žák využívá
pomoci všech pedagogických pracovníků školy.
8. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor
musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého
občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor
třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupcům ředitele a řediteli
školy.
9. Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které slouží
k poskytnutí potřebné podpory v uvedených oblastech.
10. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má jakékoliv
problémy.
11. Žák má právo na život a studium ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin
ze školního prostředí v rámci možností školy.
12. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem
s narkotiky a psychotropními látkami.
13. Žák má právo požádat o zapůjčení učebnic pro příslušný ročník, jestliže ekonomické podmínky
rodiny zakoupení učebnic nedovolují.
14. Žák má právo volby volitelných předmětů dle nabídky a možností školy.
15. Žák má právo stravovat se ve školní jídelně. K tomu každoročně vyplňuje přihlášku ke
stravování.
16. Žák má právo požádat (u žáků do 18 let prostřednictvím zákonného zástupce) o posunutí
klasifikace z vážných důvodů (dlouhodobá absence nebo sportovní zaneprázdnění).
17. Žák má právo požádat o ubytování na domově mládeže SG, pokud má trvalé bydliště mimo
město Ostravu. Umisťování žáků na DM vyhodnocuje a doporučuje řediteli školy komise
pedagogů podle zveřejněných kritérií.
18. Žák má právo bezplatně si půjčit beletrii v žákovské knihovně školy.
19. Žák má právo využívat konzultace s vyučujícími k vyjasnění studijních problémů.
20. Zletilý žák má právo být volen do rady školy.
21. Žáci mají právo založit v rámci školy studentskou radu nebo jiný samosprávní orgán, kde
mohou být zvoleni. Ředitel školy je povinen zabývat se jejich stanovisky a vyjádřeními.
Přijímá je osobně nebo prostřednictvím sekretariátu.

IV.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o svých dětech, a to i v době jejich plnoletosti.
Informace získávají na třídních schůzkách, pomocí webových stránek, systému BAKALÁŘ a
osobním kontaktem s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů.
2. Zákonní zástupci žáka mají právo nahlédnout do písemných samostatných prací a testů žáků a
to i v případě, jedná-li se o klasifikačně důležité práce, které podléhají archivaci.
3. Zákonní zástupci žáka mají právo omlouvat absenci žáků dle pravidel pro omlouvání absence.
4. Zákonní zástupci žáka jsou povinni svým chováním a jednáním vést a motivovat své děti
k slušnému vystupování ve škole a k dodržování školního řádu.
5. Zákonní zástupci žáka jsou povinni se informovat o studijních výsledcích a absenci žáků.
Využívají prostředky, které jsou uvedeny v bodě 1.
6. Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti
nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho
vzdělávání.

V. ORGANIZACE VYUČOVACÍHO DNE

1. Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy.
Časové rozvržení teoretických vyučovacích hodin a délka přestávek:
1. 7:05 – 7:50
5. 10:40 – 11:25
9. 14:00 – 14:45
2. 7:55 – 8:40
6. 11:30 – 12:15
9b. 14:15 – 15:00
3. 8:45 – 9:30
7. 12:20 – 13:05
4. 9:50 – 10:35
8. 13:10 – 13:55
2. Sportovní příprava se uskutečňuje v tělovýchovných zařízeních školy a partnerských klubů
v odpoledních hodinách podle ročních tréninkových plánů jednotlivých sportovních
specializací. V dopoledních hodinách jsou vyčleněny týdně 3 tréninkové jednotky. Podle
sportovních specializací jsou včleněny do organizace vyučování v rozmezí:
Pondělí : 6:00 – 9:50
Úterý:
8:40 – 12:20
Čtvrtek: 6:00 – 9:50
3. V době mezi sportovním tréninkem a tělesnou výchovou v prostorách jiných subjektů a školní
teoretickou výukou (v prostorách školy na Volgogradské ulici a sportovní haly na Plzeňské
ulici) je vyučování pro žáky 4letého a vyšších stupňů 8letého studia přerušeno. Nejedná
se o přestávky mezi vyučováním a škola proto nezodpovídá za případně vzniklé škody.
4. Školním úrazem je zranění, k němuž dojde v průběhu vyučování do 15:00 hod. a na školních
akcích zahrnutých do plánu práce školy. Evidenci zajišťuje vedení školy na sekretariátě,
odškodnění je pak zajištěno prostřednictvím pojistné smlouvy zřizovatele školy. Školním
úrazem není zranění, k němuž dojde při odpoledním tréninku, evidence těchto úrazů je
prováděna ve sportovních klubech a odškodnění pak prostřednictvím pojistné smlouvy
příslušného sportovního svazu.

V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Ocenění:

pochvala třídního učitele, trenéra, vychovatele
pochvala ředitele školy
věcný dar z fondu SPORT MLADÝCH, o.p.s.
veřejné ocenění (v publikaci školy, přijetí u ředitele, přijetí u hejtmana kraje)

Kázeňská opatření: napomenutí třídního učitele, trenéra, vychovatele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
podmíněné vyloučení ze školy
vyloučení ze školy
Pravidla pro udělování kázeňských opatření a ocenění:
- všechny návrhy podléhají projednání na pedagogické radě, která schvaluje jejich udělení
s platností od nabytí právní moci rozhodnutí nebo termínu pedagogické rady,
- všechny návrhy předkládá třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí a podnětů dalších
pedagogů (učitelů, trenérů, vychovatelů), nebo subjektů (sportovních klubů, policie, veřejnosti
aj.),
- návrhy na přísnější kázeňská opatření, vyplývající ze závažnějších nebo opakovaných
přestupků proti školnímu řádu, projednává třídní učitel na výchovné komisi. Jednání podléhají
písemným záznamům, které jsou součástí dokumentace školy,
- za zvlášť hrubé porušení školního řádu, které může být řešeno vyloučením ze studia, se
považuje fyzické napadení jiné osoby v prostorách školy, záměrné zranění spolužáka,
prokázaná krádež nebo prokázané užívání návykových látek v prostorách školy či podíl na
jejich distribuci, šikana a kyberšikana,
- výsledky schválení pedagogické rady jsou projednány třídním učitelem veřejně v kolektivu
třídy při rozboru a hodnocení klasifikačního období.
Postup školy při zjištění použití omamných a psychotropních látek (dále jen OPL)
1. V případě podezření z užití OPL škola informuje zákonné zástupce a Policii ČR.
2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s
rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
3. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána
a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě
takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu
orgánu.
4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat
stejně jako v bodu 3.

Pravidla pro hodnocení žáků, platná pro Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, jsou
samostatnou přílohou školního řádu.

Školní řád vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2018 a končí platnost školního řádu č. 5/17/6.

Mgr. Tomáš Pracný
ředitel gymnázia
Schválila školská rada dne

