
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava 

        Přehled nejdůležitějších řádů, organizačních opatření, pravidel a směrnic závazných pro školní 
rok 2019/2020 

 Koncepce rozvoje MGO v letech 1016 – 2020 

 Organizační řád MGO 
Přílohy:   

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020                                                                                               
Kalendář školního roku 2019/2020    
Směrnice pro organizační zajištění výletů a školních akcí pořádaných mimo školu 
Směrnice pro uvolnění žáka z TV                                                                                                                         
Směrnice pro postup řešení školního úrazu žáka                                                                                             
Směrnice pro vyřizování stížností                                                                                                                       
Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací                             
Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků MGO 
 

 Krizový řád MGO 
Směrnice k použití kamerového systému na MGO                                                                                                  
Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole – alkohol, drogy, vandalismus          
Směrnice k zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany žáků v prostoru školy                                                              
Zvládání emočně náročných a rizikových situací 

 Školní preventivní strategie MGO pro období 2018 - 2020 

 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky 

 Provozní řád střední školy – Matičního gymnázia Ostrava  

 Pracovní řád MGO 

 Školní řád MGO 

 Traumatologický řád MGO 
Přílohy: 
Seznam vybavení nástěnné lékárničky  (přízemí a první patro)                                                                                               
Seznam vybavení nástěnné lékárničky (třetí a čtvrté patro)                                                                                         
Seznam vybavení mobilní lékárničky  (jednodenní výlet)                                                                                         
Seznam vybavení mobilní lékárničky  (dvoudenní výlet)                                                                                         
Zkrácená verze Traumatologického řádu MGO pro veřejný přístup 

 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních  

 Směrnice o ochraně osobních údajů 

 Plán práce MGO na školní rok 2019/2020 

Přílohy – Plán EVVO, Plán metodika ICT, Plán na úseku výchovného poradenství, Minimální preventivní 
programy, Plány práce předmětových komisí, Plán kontrol a hospitační činnosti, Plán dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 2019/2020,  Plán personálního rozvoje 2019/2020 

 Směrnice k čerpání volna k samostudiu pedagogických zaměstnanců MGO – školní rok 2019/2020 

 Směrnice k čerpání dovolené zaměstnanců MGO – rok 2020 

 Vnitřní účetní směrnice na rok 2020 

 Směrnice k finanční kontrole na rok 2020 

V Ostravě dne 30. srpna 2019                                                                         Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO 

Všechny výše uvedené dokumentu jsou přístupny k nahlédnutí ve sborovně školy a na sekretariátu 

MGO. 

Se všemi dokumenty byli seznámeni zaměstnanci MGO na zasedání 1. pedagogické rady a provozní 

poradě dne 28. 8. 2019 a 30. 8. 2019 


