
 Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika 
tel: +420 416 533 390, mail: gymlovo@gymlovo.cz, internet: www.gymlovo.cz, IČ: 46773720, číslo účtu: 161425456/0300 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace 

 
 

1. Úvod 

Výchova a vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích se řídí výhradně v souladu s aktuálně platnými 
zákony, vyhláškami a pokyny MŠMT i zřizovatele, zejména pak Školským zákonem. Předpokladem 
úspěšného výchovně vzdělávacího procesu je účinná spolupráce učitelů, žáků i zákonných 
zástupců. Proto na základě oprávnění stanoveného školským zákonem vydává ředitel gymnázia 
tento školní řád, který upravuje základní pravidla na konkrétní podmínky školy. Žáci, jejich zákonní 
zástupci a učitelé jsou povinni se jím řídit a jeho nedodržování může být postihováno dle příslušných 
předpisů. 

 

2. Práva žáků 
Kromě práv a nároků zaručených vyššími právními předpisy má žák právo: 
Požadovat úplnou a kvalitní výuku zcela v souladu s platným ŠVP gymnázia. 
Na informace o výsledcích svého vzdělávání; učitel musí žákovi vždy sdělit výsledek jeho hodnocení, 
a to při nejbližší vhodné příležitosti po provedení hodnocení (zároveň je učitel povinen zaznamenat 
výsledky hodnocení do elektronického systému agendy školy, kam má žák přístup). 
Na spravedlivé ohodnocení výsledků svého vzdělávání; hodnocení musí být učiněno v souladu 
s předpisy, musí vycházet z předem stanovených pravidel stejných pro všechny účastníky hodnocení. 
Předkládat učitelům a vedení školy návrhy, připomínky a stížnosti týkající se vzdělávacího procesu a 
provozu školy. 
Má rovněž právo na odpověď na své podněty, a to do 14 dnů od jejich prokazatelného podání. 
Na ochranu svých osobních dat; škola nesmí sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje, 
neoprávněné osobě. 
Volit a být volen do školské rady (platí pouze pro zletilé žáky). 

 

 

3. Práva zákonných zástupců 
Kromě práv a nároků zaručených vyššími právními předpisy má zákonný zástupce právo: 
Na informace o výsledcích žákova vzdělávání; učitel kdykoliv sdělí na žádost zákonného zástupce 
výsledky všech dosavadních hodnocení žáka v právě probíhajícím klasifikačním období. Informace se 
podává ústně při osobním jednání ve škole, zápisem na vysvědčení, elektronicky (učitel je povinen 
neprodleně zaznamenávat výsledky hodnocení do elektronického systému agendy školy, kam má žák 
i zákonní zástupci přístup), případně dopisem. Pro ústní informování o studiu jsou dvakrát ročně 
organizovány třídní schůzky ve škole. 
Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo předkládat učitelům a vedení školy návrhy, připomínky 
a stížnosti týkající se vzdělávacího procesu a provozu školy. Má rovněž právo na odpověď na své 
podněty, a to do 14 dnů od prokazatelného podání, má právo volit a být volen do školské rady. 
Zákonný zástupce má právo na ochranu svých osobních dat. To znamená, že škola nesmí sdělit 
údaje, které o jeho osobě shromažďuje, neoprávněné osobě. 
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4. Povinnosti žáků 
Žák má povinnost: 
Osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání, 
připravovat se na práci a odbornou činnost v povolání i ve společenském, politickém a kulturním 
životě, a to dle svých schopností a možností. 
V průběhu školního vyučování a při všech akcích pořádaných školou v plné šíři respektovat pokyny 
vyučujících, pedagogického dozoru i ostatních zaměstnanců školy. 
Chránit zdraví své i svých spolužáků, případně dalších osob; dbát o pořádek a čistotu a pomáhat při 
udržování pořádku ve škole a jejím bezprostředním okolí (přilehlé pěší cesty, chodníky, úsek škola – 
jídelna). 
Při zjištění nebezpečí ohrožení zdraví či bezpečnosti osob neprodleně upozornit pedagogický dozor, 
vedení školy, popř. osoby schopné odstranit hrozící nebezpečí. 
Oznámit vyučujícímu úraz či nevolnost, které nastaly v průběhu vyučování či akce školy. 
Svým jednáním napomáhat ochraňovat majetek svůj i svých spolužáků. 
Šetrně zacházet se svěřenými učebními pomůckami, nepoškozovat školní majetek; v případě 
úmyslného poškození majetku bude vyžadována náhrada škody, při poškození a ztrátě zapůjčených 
pomůcek (učebnice, knihy z knihovny) bude na konci školního roku vybírána přiměřená náhrada ve 
výši nákladů na nové pořízení pomůcky. 
Chovat se ohleduplně ke svým spolužákům; projevy šikanování, a to i ve formě kyberšikany, 
násilí, omezování osobní svobody budou přísně postihovány. 
Chovat se slušně a ukázněně v jídelně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování. 
Být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen (v případě sporu o výklad předchozí 
věty rozhoduje ředitel školy po domluvě s třídním učitelem). 
Dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek, docházet do školy pravidelně a včas podle 
stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech povinných předmětů, volitelných i 
nepovinných předmětů, do kterých se zapsal. 
Nosit na vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 
Mít na tělesnou výchovu sportovní oděv dle pokynů vyučujícího. Sportovní obuv musí mít žák dvakrát, 
do tělocvičny a na venkovní hřiště. Vstup do tělocvičny v nevhodné obuvi není dovolen. Není-li žák na 
tělesnou výchovu řádně vybaven, je to chápáno stejně jako absence. 
Oznámit svému třídnímu učiteli do tří dnů každou změnu svého bydliště i změnu bydliště svých rodičů 
a dále všech údajů vedených ve školní matrice. 
V prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí (přilehlé pěší cesty, chodníky, úsek škola – jídelna) a 
při akcích pořádaných školou dodržovat přísný zákaz vnášení, držení, distribuce a zneužívání 
návykových látek, včetně tabákových výrobků (a včetně tzv. elektronických cigaret). Návykovou 
látkou se dále rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat 
psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti; porušení tohoto zákazu bude 
klasifikováno jako hrubý přestupek, ředitel školy, popř. pověřený zástupce bude obratem informovat 
zákonného zástupce o porušení tohoto zákazu, zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 
Ve všech prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a na akcích školy je všem žákům 
i zaměstnancům zakázáno kouření (a to včetně tzv. elektronických cigaret) a užívání veškerého 
alkoholu. V případě porušení tohoto zákazu bude žákovi zabráněno v další konzumaci a tabákový 
výrobek (resp. alkohol, elektronická cigareta) mu bude ihned odebrán. 
Dodržovat zákaz nosit do školy věci nebezpečné pro život a zdraví, jako např. zbraně (včetně nožů) a 
obranné prostředky (slzný plyn, elektrošok apod.), výbušniny, třaskaviny či hořlavé tekutiny, jedy apod. 
V průběhu vyučovací hodiny mít vypnutý mobilní telefon, tak aby nerušil vyučování žádnými 
zvuky. Používání telefonu a dalších elektronických mobilních zařízení (multimediálních tabletů, 
iPODů, MP3 přehrávačů, rádia apod.) je povoleno pouze v době mimo vyučování (pokud však není 
stanoveno vedením školy jinak, zejména pro případy elektronické výuky předmětů za pomoci 
multimediálních zařízení). Mobilní telefon a veškerá další zařízení (týká se i sluchátek!), jejichž použití 
ve výuce vyučující výslovně nedovolil, je žák povinen mít uložené v tašce, nesmí být na lavici. 
Dodržovat zákaz pořizování, shromažďování a šíření fotografií, audio či videozáznamů svých 
spolužáků, vyučujících, výuky či prostor školy. 
Dodržovat zákaz manipulace s elektronickým vybavením učeben (počítače, projektory, interaktivní 
tabule apod.). 
Dodržovat zákaz neotvírání oken bez svolení vyučujícího. 
V průběhu přestávek neopouštět budovu a areál školy. 
 
 
 
 



5. Docházka do školy  

Omlouvání absence 
Žáci jsou povinni zúčastnit se výuky ve všech předmětech stanovených učebním plánem gymnázia. 
Zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci omlouvají nepřítomnost ve výuce, jen pokud 
je pro ni závažný důvod (jako je nemoc nebo jiné vážné důvody). V tomto případě se postupuje 
následovně: 
Nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doloží důvody nepřítomnosti žáka ve 
vyučování. Lze tak učinit telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Telefonáty s oznámením 
důvodů absence přijímá pověřený zaměstnanec v kanceláři školy (tel. 416 532 574), e-maily je třeba 
zasílat na adresu třídního učitele stejně jako případné písemné dokumenty. Je-li absence kratší než tři 
dny, je možné důvody doložit rovnou podle následujícího bodu. 
Omluvenka ve formě zápisu v omluvném listu musí být předložena třídnímu učiteli v den návratu žáka 
do školy. Není-li přítomen třídní učitel, předloží žák svoji omluvenku v kanceláři školy. Omluvenka 
musí být vždy podepsána zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 
V případě nepřítomnosti z předem známých důvodů požádá žák (zákonný zástupce) třídního učitele o 
uvolnění z vyučování. O uvolnění z vyučování na více než tři dny je nutno požádat písemně ředitele 
školy prostřednictvím třídního učitele. 
Žádost o uvolnění z důvodů rekreace je třeba dobře zvážit s přihlédnutím ke studijním výsledkům 
žáka. V případě uvolnění bude na žáka nahlíženo jako by se účastnil výuky a nebudou mu poskytnuty 
žádné studijní úlevy. Zároveň z těchto důvodů nebudou žáci uvolňování v posledním týdnu 
školního roku. Uvolnění v posledním týdnu školního roku bude možné pouze ve zcela výjimečných 
případech, a to až po osobním projednání mezi vedením školy a zákonnými zástupci žáka. 
Absence, kdy žák odejde ze školy v průběhu vyučování, bude vždy považována za předem známou, a 
je tedy třeba požádat třídního učitele o uvolnění. V případě jeho nepřítomnosti oznámí žák absenci 
vyučujícímu následující hodiny. 
O přijetí omluvy (uznání vážnosti důvodů absence) rozhoduje třídní učitel nebo případně ředitel školy. 
V případě pochyb o oprávněnosti omluvy si může třídní učitel či vedení školy vyžádat potvrzení lékaře, 
úřadu, či jiné příslušné instituce nebo svědků (např. rodičů zletilého žáka). 
Nebude-li splněna některá z výše uvedených podmínek nebo budou-li důvody pro absenci shledány 
neoprávněnými, bude absence pokládána za neomluvenou. Neomluvená absence je důvodem 
k uplatnění opatření dle aktuálně platného zákona a příslušných vyhlášek. 
 

Uvolňování z výuky 
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. 
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na žádost zákonného zástupce 
(případně na žádost zletilého žáka) doloženou písemným doporučením registrujícího praktického 
lékaře nebo odborného lékaře. V tomto lékařském doporučení musí být výslovně uvedeno, zda se 
jedná o uvolnění úplné či částečné (zde nutno přesně specifikovat omezení) a na jaké období je 
doporučení vystaveno. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 
Pokud jsou vyučovací hodiny předmětu, z něhož je žák uvolněn, na začátku či na konci vyučování, 
nemusí být žák na základě písemné žádosti zákonných zástupců a svolení ředitele školy na těchto 
hodinách přítomen. 
 

Součástí učebních plánů je i lyžařský, cykloturistický a vodácký kurz. Uvolnění žáka z účasti na 
těchto kurzech je možné pouze ze závažných a doložených důvodů (zdravotních, sociálních apod.), a 
to na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 
 

6. Provoz školy 
 

Organizace výuky 
Školní výuka začíná zpravidla v 8.15 hodin (v případech stanovených rozvrhem hodin může být 
začátek první vyučovací hodiny posunut již na 7.25 hodin). Tímto opatřením existuje možnost pro 
dojíždějící žáky lépe využít existující dopravní spoje z místa školy do místa bydliště. Vyučovací hodina 
trvá 45 minut, po každé hodině následuje přestávka 10 minut. Po druhé, popř. po třetí vyučovací 
hodině následuje přestávka 20 minut. Slučování hodin (nejvýše 2 hodiny, zpravidla cvičení, laboratorní 



práce, práce na počítači ap.) do jednoho celku je možné na základě vzájemné dohody mezi 
vyučujícím a žáky. 
Učitelé i žáci jsou povinni dodržovat stanovené začátky a konce hodin, přičemž za včasné zahájení i 
ukončení hodiny odpovídá vyučující. 
Maximální počet vyučovacích hodin pro každého žáka v průběhu jednoho dne činí v odůvodněných 
případech až 9 hodin, když nejpozději po 7. hodině má žák právo na přestávku na oběd. Přestávky na 
oběd budou stanoveny v rozvrhu na školní rok tak, aby byl zajištěn plynulý provoz centrální školní 
jídelny. 
O změnách ve výuce a suplování jsou žáci i vyučující informováni prostřednictvím nástěnky v 1. patře, 
ve sborovně a elektronicky na webu školy. 

 

Přístup do školy 
Budova školy je pro žáky přístupná od 6:30 hodin. Pro vstup do budovy žáci používají hlavní vchod, 
který si otevřou osobní vstupní kartou. Kartu je nutno chránit před poškozením, ztrátou či odcizením. 
Případnou ztrátu je žák povinen ihned ohlásit v kanceláři školy, kde bude zablokována. V případě 
nenahlášení ztráty žák odpovídá za případné zneužití karty. Žák je povinen mít svoji osobní kartu ve 
škole k dispozici, platí přísný zákaz kartu půjčovat či dokonce dát do užívání jiným osobám. 
Pro uložení oděvu a obuvi jsou žákům k dispozici šatní skříňky v suterénu, v zájmu zachování 
nezbytné hygieny je nutné přezutí v celé budově školy. Skříňky slouží pouze pro odložení oděvu a 
obuvi po dobu školního vyučování, tj. od 6:30 do 16:00 hodin. Ve skříňkách je zakázáno přechovávat 
potraviny, věci ohrožující hygienické poměry či předměty poškozující skříňky. Skříňka rovněž není 
určena k přechovávání cenností (peněz, šperků apod.) a elektronických přístrojů (např. mobilních 
telefonů, notebooků, tabletů apod.). Za cenné předměty, stejně jako za všechny předměty 
ponechané ve skříňkách po skončení vyučování, škola neručí! 
Povinností žáka je udržovat skříňku v čistotě. Před každými prázdninami žáci skříňky vyklidí a nechají 
otevřené. Nestane-li se tak, budou skříňky otevřeny a jejich obsah zlikvidován.  

   Žáci, kteří jsou pro nevyhovující dopravní spojení nuceni přijíždět do školy výrazně dříve, než činí 
samotné zahájení jejich výuky, mohou požádat prostřednictvím zákonného zástupce o umožnění 
dřívějšího vstupu do školy. V žádosti je potřeba uvést důvod a předpokládaný čas příchodu do školy. 
Podle konkrétních žádostí bude stanovena místnost, ve které se shromáždí. Totéž se týká zejména 
těch žáků, kteří přijdou do školy mezi 6:30 a 7:25 hod. a nemají vyučování 0. hodinu. 
Na vyučovací hodinu se žáci shromáždí vždy v místnosti stanovené rozvrhem. V případě odborných 
učeben, do kterých je přístup pouze za přítomnosti učitele, vyčkají žáci jeho příchodu. V laboratořích a 
odborných pracovnách se studenti řídí řádem příslušné pracovny, za jeho dodržování odpovídá 
vyučující. Na výuku mimo budovu školy se žáci přemisťují podle pokynů vyučujícího. 
Žáci, kteří již jsou v budově školy, v době volné hodiny mohou využít studovnu. Jakákoliv jiná 
přítomnost v budově v době mimo stanovený rozvrh hodin je možná pouze za přítomnosti 
pedagogického pracovníka a po předchozím souhlasu vedení školy. 
Parkování dopravních vozidel ve dvoře školy je žákům i návštěvníkům školy zakázáno! Jízdní kola je 
možno ve dvoře školy parkovat (ve stojanu), pouze však na vlastní nebezpečí. 
Návštěvy žáků ve škole jsou zakázány. Výjimku tvoří pouze návštěvy rodičů či rodinných příslušníků 
v neodkladných záležitostech a úředních osob. Veškeré návštěvy jsou povinny ohlásit se 
v kanceláři školy s uvedením navštívené osoby. Žádné návštěvy však nemají právo svévolně 
vstupovat do učeben! 
Pobyt ve škole mimo vyučování bez povolení, popř. mimo vyhrazenou místnost bude považován za 
porušení školního řádu. Stejně bude postupováno při zjištění, že jsou do budovy vpouštěny cizí osoby.  

 

7. Práva a povinnosti zaměstnanců 
Práva a povinnosti zaměstnanců jsou upraveny zákoníkem práce, pracovním řádem pro učitele a 
ostatní zaměstnance ve školství, dále vnitřními předpisy školy, včetně povinností vyplývajících z 
předchozích ustanovení tohoto řádu. Pro zaměstnance platí obdobně zákaz zneužívání návykových 
látek a kouření v prostorách školy i v bezprostředním okolí, tento zákaz platí i při akcích školy v 
přítomnosti žáků. 

 
 
 
 



8. Pravidla klasifikace a hodnocení žáků 
Pravidla klasifikace a hodnocení žáků jsou samostatný dokument, ten tvoří nedílnou součást Školního 
řádu organizace Gymnázium Lovosice (viz příloha tohoto dokumentu). 
 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
Na začátku každého školního roku třídní učitel informuje žáky o opatřeních vedoucích k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání. Třídní učitel seznámí žáky se školním řádem, 
požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem. O tomto poučení se provede záznam do 
třídní knihy, součástí poučení je příloha obsahující osnovu poučení a jmenný seznam žáků s podpisy. 
Třídní učitel žákům představí činnost výchovného poradce a školního metodika prevence.  
Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy, 
s laboratorními řády a řády odborných učeben. O tomto poučení se provede záznam do třídní knihy, 
součástí poučení je příloha obsahující osnovu poučení a jmenný seznam žáků s podpisy. 
Před každou akcí mimo školu musí být žáci prokazatelně poučeni vyučujícím – organizátorem o 
pravidlech bezpečnosti (osnova, jmenný seznam žáků, podpisy). Do veškerých poučení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví je nutné zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek 
a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 

Každý úraz či náhlé zhoršení zdravotního stavu, které nastalo v průběhu vyučování či na akci školy, je 
žák povinen ihned hlásit vyučujícímu. Vyučující každý úraz neprodleně zapíše do knihy úrazů. 
V případě, že žák vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen zúčastnit se výuky, zajistí 
škola lékařskou pomoc a informuje rodiče. Pokud se jedná o běžné nevolnosti, informuje škola rodiče, 
kteří si poté žáka vyzvednou. Odchod nezletilého žáka bez doprovodu rodičů nebo jimi pověřené 
osoby je školou umožněn pouze na výslovné přání zákonných zástupců žáka (potvrzené např. 
prostřednictvím SMS, e-mailem apod.). 

 
 

10. Prevence zneužívání návykových látek 
V prostorách školy a na akcích školy je zakázáno všem osobám užívat návykové látky 
(návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky (OPL) a ostatní látky 
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo 
sociální chování) a manipulovat s nimi (manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, 
prodej, přechovávání, opatření). Osobám, které jsou pod vlivem návykových látek, je vstup do 
školy a na akce školy zakázán. Předchozí odstavec neplatí pro osoby, které užívají návykové látky 
v rámci léčebného procesu stanoveného lékařem. 
V případě podezření na užití návykové látky, může škola prostřednictvím pověřené osoby 
provést u žáka orientační testování přítomnosti těchto látek v organismu žáka (dechová 
zkouška, zkouška ze slin). Podmínkou k provedení zkoušky je získání předchozího souhlasu 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 
 
Konzumace OPL 
Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. 
Každý, kdo se takového chování dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 
V případě, že je žák přistižen při konzumaci OPL, je škola povinna mu v tomto dalším jednání 
zabránit, následně škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a současně také orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  
 
Distribuce OPL  
Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může 
být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 
 
Přechovávání OPL 
Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, 
je rozhodující pro to, aby toto jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek či jako trestný čin, 
ale toto množství nemá žádný vliv na kázeňský postih stanovený školním řádem. 
V případě, že se jedná o distribuci či přechovávání OPL, je škola kromě výše zmíněných postupů, 
povinna informovat také místně příslušné oddělení Policie ČR. Stejně postupuje škola i v případě, kdy 
se v prostorách školy vyskytne látka, u níž je podezření, že se jedná o OPL. 
 
 



Tabákové výrobky, alkohol 
Ve všech prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a na akcích školy je všem žákům i 
zaměstnancům zakázáno kouření a užívání alkoholu. V případě porušení tohoto zákazu bude žákovi 
zabráněno v další konzumaci a tabákový výrobek nebo alkohol mu bude odebrán. Škola poté 
informuje o této skutečnosti zákonného zástupce žáka, podle závažnosti porušení, zejména 
s ohledem na věk a chování žáka, nebo pokud se jednání opakuje, vyrozumí orgán sociálně-právní 
ochrany dětí obce s rozšířenou působností. 
 
Každé porušení ustanovení školního řádu v oblasti návykových látek je vždy posuzováno jako 
velmi závažný přestupek! 

 
11. Prevence proti krádežím a vandalismu 
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto na něm bude škola požadovat 
náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 
Krádeže jsou protiprávním jednáním. V okamžiku, kdy se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému či jeho zákonnému 
zástupci, aby se na tyto orgány obrátil. 
Nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola proto 
nedoporučuje nosit do školy takové cennější věci, které bezprostředně nijak nesouvisí s výukou! Výše 
uvedené platí i pro případy větších peněžních částek! Pokud navzdory tomu žák takové věci do školy 
přesto přinese, tak jen na vlastní nebezpečí! Za jejich eventuální ztrátu škola nijak neručí ani 
nezodpovídá! 
Pokud žák nebo zaměstnanec školy nalezne jakýkoliv předmět, je povinen jej vrátit majiteli. Pokud je 
tento majitel neznámý, odevzdá nalezenou věc v kanceláři školy.  

 

 

Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2018, platí až do vydání řádu nového. 
Změny ve školním řádu schvaluje školská rada. 

 
 
 

V Lovosicích, dne 1. září 2018 
 
 
 

     Mgr. Marek Bušek   
           ředitel školy 

 
 
 
Příloha č. 1: Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Příloha č. 2: Souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním 
testováním na přítomnost návykových látek 


