Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Husitská 2053, 356 01 SOKOLOV
Žák/žákyně: ...........................................................

třída ……………………………………………..

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
dovolte nám, abychom Vás informovali o některých důležitých skutečnostech týkajících se studia na gymnáziu.
Vaše dítě vstupuje do jistých vztahů, jež jsou dány zákony, vyhláškami či školním řádem. Pročtěte si proto
následující souhrn toho nejdůležitějšího – Vaše informovanost jistě pomůže naší další vzájemné komunikaci.

1. Gymnázium směrem k žákům








Škola je povinna zabezpečit výuku žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem.
Dle zákona dostávají žáci nižšího stupně víceletého gymnázia základní učebnice zdarma, žáci vyšších ročníků si po dohodě s
vyučujícím kupují učebnice sami (učebnice nadstandardní a cvičebnice si platí i nižší stupeň).
Gymnázium je povinno sledovat studijní výsledky žáka a ve čtvrtletí informovat rodiče, pokud by výsledky v některém
předmětu neodpovídaly požadavkům školy.
Gymnázium poskytuje žákům prostřednictvím poradce informace o studiu na vysokých školách v ČR, popřípadě informuje o
studiu v jiném typu škol (například vyšší odborné).
Gymnázium umožňuje konzultace s výchovným poradcem, protidrogovým koordinátorem či interní psychologem.
Gymnázium finančně odměňuje žáky, kteří byli úspěšní v různých typech soutěží či měli vynikající studijní výsledky.
Gymnázium poskytuje zdarma internetové připojení a služby školní knihovny. Vedle toho může žák využívat kopírovacích
služeb, školního bufetu, výdejny jídel (samostatný řád) a v rámci sportovních klubů zdarma i prostory ve sportovní hale.

2. Práva a povinnosti žáka
I. Obecné








Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na našem gymnáziu zavazuje řádně chodit do školy, dodržovat školní řád a
osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty. Současně má žák právo na důstojnou komunikaci se všemi
zaměstnanci gymnázia, musí být respektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být žák jakýmkoliv způsobem
diskriminován a nesmí být snižována jeho důstojnost.
Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, má právo být seznámen s učebním plánem, se školním
řádem a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání. Žák je partnerem učitele.
Má právo na pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu, rovněž má právo navštěvovat konzultační hodiny učitelů.
Má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, a to přiměřenou formou.
Každý žák má právo být chráněn před sociálně patologickými jevy a před projevy jakékoliv diskriminace, násilí nebo
nepřátelství.
Pokud žák bude navštěvovat nějaký studijní ročník v zahraničí, požádá písemnou formou (předepsaný formulář) o přerušení
studia. Po návratu se student vrací do ročníku, který svým studiem v zahraničí vynechal.

II. Docházka do školy

















Povinností žáka je řádně se vzdělávat a docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat
se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil. Při příchodu do školy a při
odchodu z ní je žák povinen se identifikovat pomocí čipu.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů (dovolená s rodiči, sportovní turnaj apod.), podá zákonný
zástupce žáka předem písemnou žádost. Absenci do 3 dnů včetně omlouvá třídní učitel, absenci delší než 3 dny omlouvá
ředitel gymnázia. V případě zletilosti žáka podává žádost žák sám.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3
kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Zletilý student oznamuje důvod své nepřítomnosti sám, a to
za stejných podmínek.
Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho
neúčast nebyla omluvena, vyzve ředitel gymnázia písemně zákonného zástupce žáka (v případě zletilosti žáka samotného),
aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, posuzuje se, jako
by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.
Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá zpětně písemnou formou jeho zákonný zástupce, zletilý žák omlouvá svou
nepřítomnost sám. Gymnázium může v případě absence delší než 3 dny požadovat vyjádření lékaře, a to jako součást
omluvenky vystavené zákonným zástupcem (popřípadě zletilým žákem).
Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy. Pokud je žák z vážných důvodů nucen
z výuky odejít, zodpovídají za bezpečnost jeho zákonní zástupci (pokud není žák zletilý). Žák se předem omlouvá jednotlivým
vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, popřípadě třídnímu učiteli.
V případě neomluvených absencí budou uložena tato kázeňská opatření (týká se zletilých žáků):
1 neomluvená hodina – napomenutí třídního učitele
2 až 4 vyučovací dny – podmíněné vyloučení žáka ze školy
2 - 3 neomluvené hodiny – důtka třídního učitele
5 a více vyučovacích dnů – vyloučení žáka ze studia
4 - 7 neomluvených hodin – důtka ředitele školy
Žák je povinen se zúčastňovat všech kurzů, jež jsou součástí osnov (např. kurz lyžařský, plavecký).
Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě nebo je-li objednán.

III. Chování žáka












Žák musí dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
Porušování zásad vzájemné slušnosti, či dokonce hrubé přestupky v rámci chování budou logicky doprovázeny kázeňským
opatřením, a to dle závažnosti provinění. O udělení těchto opatření uvědomí ředitel školy zákonného zástupce žáka
(popřípadě zletilého žáka) písemnou formou.
Kázeňská opatření jsou tato: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení
žáka ze studia, vyloučení žáka ze studia.
Rovněž i mimo školu by měl žák vystupovat tak, aby školu v kladném smyslu reprezentoval. Závažné přestupky v době mimo
vyučování budou postihovány v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání.
Nikdo nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i bezpečnost a zdraví jiných osob. Žáci nesmí do školy nosit věci
nebezpečné pro život a zdraví, jako jsou např. zbraně, výbušniny, chemikálie, drogy apod.
Žáci by neměli do školy nosit bez závažnějšího důvodu větší peněžní částky či cennější věci. Pokud se tak stane, je možné vše
uložit do trezoru v sekretariátu gymnázia. Žáci si v průběhu výuky a o přestávkách své věci hlídají, v případě přesunu do jiné
třídy si je berou s sebou nebo odkládají na místo k tomu určené, tj. do osobní skříňky žáka.
Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony, musí být v době výuky telefony vypnuté. Žák uschovává mobil takovým způsobem,
aby zamezil jeho zcizení.
Pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. jiných) záznamů ať zaměstnanců či žáků školy bez jejich
souhlasu je zakázáno.
Žáci nižších ročníků gymnázia , kteří obdrží učebnice od školy zdarma, zodpovídají za jejich stav.

IV. Hodnocení (klasifikace)











Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby
hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Důvodem pro
dodatečné hodnocení může být výrazná absence žáka (více než 20%), nedostatečné podklady pro celkové hodnocení apod.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby
hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku (nejčastěji v posledním
srpnovém týdnu). Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Toto přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná opravnou zkoušku. Termín opravných
zkoušek určí ředitel školy tak, aby opravné zkoušky byly vykonány nejpozději do 31. srpna.
Žák, který se bez řádné omluvy (a z vážných důvodů) k vykonání opravné zkoušky nedostaví, neprospěl.
Opakování ročníku posuzuje ředitel školy, a to individuálně a pouze v ojedinělých případech.
Žák, který studiem na gymnáziu plní povinnou školní docházku, se při neúspěšném studiu a po dohodě se zákonným
zástupcem vrací zpět na základní školu.

VI. Časový rozpis teoretického vyučování
1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40

3. hodina: 9.50 – 10.35
4. hodina: 10.55 – 11.40

V Sokolově dne 1. 9. 2016

5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30

7. hodina: 13.35 – 14.20
8. hodina: 14.25 – 15.10
………………………………………………………...
RNDr. Jiří Widž
ředitel školy

podpis zákonných zástupců (resp. zletilého žáka)
1. ročník .......................................................
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F9201/04

