
Hausordnung des Gymnasiums 

 

Für Film-, Foto- und Tonaufnahmen ist die entsprechende Einverständniserklärung 

einzuholen. 

Wertgegenstände werden bei Verlust nicht ersetzt. 

Aushänge und Bekanntmachungen dürfen nur nach Einverständnis und nur an den 

dafür vorgesehenen Flächen angebracht werden. 

Selbstorganisierte, außerunterrichtliche Veranstaltungen von Schülern müssen 

angemeldet(eine Woche vor dem Termin), genehmigt und beaufsichtigt werden. 

Bei wiederholten, vorsätzlichen Verstößen gegen die Hausordnung können die 

jeweiligen Schüler mit gemeinnütziger Arbeit bestraft werden und die Eltern werden 

darüber in Kenntnis gesetzt. 

Fachräume dürfen von Schülern nur unter Aufsicht oder mit Erlaubnis betreten 

werden.  

Der Gebrauch von Mobiltelefonen im Unterricht ist untersagt. 

Die Eingangstüren sind während der Unterrichtszeit geschlossen, Besucher melden 

sich über die Klingelanlage an. 

Die Schüler betreten das Haus ab 6:45 Uhr. In die Klassenräume dürfen sie ab 7:15 

gehen. Bis dahin können sie sich in der Cafeteria aufhalten. 

Die Schüler haben die Möglichkeit, während der großen Pausen den Hof 

aufzusuchen. 

Das Verlassen des Schulgeländes ist für Schüler des Sekundarstufe I während der 

Unterrichts- und Pausenzeiten (außer zu planmäßigen Standortwechseln) nicht 

erlaubt. 

Der Aufenthalt auf den Gängen ist während des Unterrichts versagt. 

Beschädigungen und Verunreinigungen aller Schulanlagen und des Internats sind zu 

vermeiden. 

 

 

 

 



Školní řád 

 

Pro pořízení fotografií, filmových a zvukových nahrávek je potřeba odpovídající 

povolení dané osoby. 

Cenné předměty nebudou při ztrátě nahrazeny. 

Plakáty a vyhlášky mohou vyvěšovat pouze pověřené osoby na předem určená 

místa. Všechny nepovolené plakáty budou odstraněny. 

Jakákoliv mimořádná nebo mimoškolní akce žáků se ve škole může pořádat pouze 

po uvědomění a povolení sekretariátu a pod dozorem. 

Při záměrném, opakovaném, hrubém porušení školního řádu mohou být viníci určeni 

k veřejně prospěšným pracím, o čemž budou informováni jejich rodiče. 

Do odborných učeben je žákům vstup povolen pouze pod dohledem učitele nebo 

s jeho povolením. 

Používání mobilních telefonů a jiných elektronický přístrojů je žákům ve vyučování 

zakázáno. 

Vchodové dveře jsou během vyučování uzamčeny. (Nelze jimi zvenku vstoupit.) Žáci 

se mohou nahlásit pomocí zvonku, zvonícího v sekretáriátu a požádat o povolení ke 

vstupu do budovy školy. 

Do školní budovy je žákům vstup povolen pouze hlavním vchodem nebo 

prostředními dveřmi ze dvora od 7:15.  

Žáci  mají možnost se o pauze zdržovat na školním dvoře. Ne pokud sněží nebo prší. 

Opuštění školního pozemku se žákům 5. až 10. tříd během vyučování zakazuje. (Až 

na přemisťování se na jiná místa  konání vyučování.) 

Zdržování se na chodbách v době vyučování je žákům zakázáno. 

Poškození nebo znečištění školního majetku a internátu je zakázáno. 

 


