GYMNÁZIUM PRAHA 4
Na Vítězné pláni 1160
ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:
Vypracoval: P. Imramovská
Schválil: PhDr. J. Mervínský

Podpis ředitele:

Účinnost ode dne: 6. 9. 2019
Školská rada schválila dne: 5. 9. 2019
Podpis předsedy:
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).

Čl. 1.
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ
A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ.
1.
2.

Žáci gymnázia mají právo na kvalitní středoškolské vzdělávání.
Žák gymnázia má právo na poradenskou pomoc školy v otázkách týkajících se
vzdělávání nebo problémů bezprostředně souvisejících, a to prostřednictvím vyučujícího,
třídního profesora, výchovného poradce, případně školní psycholožky.
3. Žáci gymnázia mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
4. Žáci gymnázia mají právo svobodného vyjádření ke všem rozhodnutím týkajících se
podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Tomuto vyjádření musí být věnována pozornost
odpovídající věku a stupni vývoje žáků.
5. Výše jmenovaná práva, vyjma bodu 1., mají také zákonní zástupci1 dětí a nezletilých
žáků. V případě bodu 2., mají na tuto informaci právo v případě zletilých žáků rodiče
popř. osoby, které k nim plní vyživovací povinnost.
6. Pokud má žák dojem, že jsou omezována jeho práva, může se obrátit na svého třídního
učitele, výchovného poradce nebo na členy vedení školy.
7. Žáci jsou povinni do školy řádně docházet dle stanoveného rozvrhu (vyjma žáků
s individuálním vzdělávacím plánem) a řádně se vzdělávat. To se týká předmětů
povinných, volitelných a nepovinných, pokud se do nich přihlásili, dále pak akcí, které
ředitel školy vyhlásí jako povinné.
8. Žáci jsou povinni dodržovat normy společenského chování vůči sobě navzájem i vůči
všem zaměstnancům školy.
9. Škola odpovídá za bezpečnost žáka během vyučování a v průběhu mimoškolních akcí,
pokud je organizuje. Vytváří předpoklady ochrany před projevy diskriminace,
nepřátelství a násilí.
10. Žákům je ve škole zakázána propagace politických stran a hnutí, nošení zbraní a jiných
nebezpečných předmětů.
11. Žáci jsou povinni dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, drog
či jiných škodlivých látek v prostorách školy a jejím bezprostředním okolí. To platí
rovněž na akcích, které škola pořádá.
1

V souladu s legislativní zkratkou zavedenou ve školském zákoně jako osobu, která je v souladu se zvláštním
právním předpisem (kterým je zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů) nebo v souladu
s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka. Takto pojatý výklad je využíván v celém
školním i klasifikačním řádu.

12. Žáci jsou povinni ihned nahlásit úraz, ke kterému došlo v době pobytu ve škole nebo
na akcích školy, a to vyučujícímu, případně zaměstnanci školy.
13. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. V souvislosti s ochranou zdraví a bezpečnosti jsou
povinni plnit pokyny kteréhokoli zaměstnance školy. Dále jsou povinni plnit pokyny
pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem.
14. Zletilí žáci jsou povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole údaje v souladu se školským zákonem a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto údajích.
15. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají povinnosti dané bodem 14. a – c a dále
d) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy,
e) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
16. Žák je povinen dodržovat podmínky zacházení s majetkem školy stanovené ředitelem
školy.
17. Problémy s klasifikací a další problémy v oblasti vzdělávání řeší zletilí žáci a zákonní
zástupci nezletilých žáků v tomto pořadí: vyučující daného předmětu, třídní učitel, ředitel
školy.
Čl. 2.
PROVOZNÍ REŽIM ŠKOLY
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Suterén budovy je sledován kamerovým systémem. Žáci jsou povinni se chovat tak, aby
nebránili monitorování prostoru. Neoprávněná manipulace s kamerami je považována za
hrubé porušení školního řádu.
Žáci vstupují do budovy a opouštějí ji jen přes elektronickou vrátnici. Přitom jsou
povinni použít svůj identifikační průkaz (čip, Lítačka, ISIC) tak, aby jejich vstup
i odchod byl zaznamenán vstupním zařízením. V případě, že žák z jakéhokoliv důvodu
nemá identifikační průkaz u sebe nebo není jeho průkaz funkční, vstupuje do budovy
a odchází z budovy přes vrátnici v přízemí, kde do sešitu zapíše svůj příchod i odchod.
Každý žák má právo převzít skříňku, kterou opatří vlastním visacím zámkem. Zde
nezanechává osobní doklady, klíče od bytu a cenné předměty.
Škola neodpovídá za případnou ztrátu, nebo za odcizení osobních věcí uložených mimo
místa k tomu určená. Proto nedoporučujeme nosit do školy cenné předměty a peníze,
není-li žák o to výslovně požádán. To se týká i jízdních kol nebo motorových vozidel
zaparkovaných v areálu školy bez písemného souhlasu ředitele.
Žák gymnázia musí neprodleně hlásit odcizení či poškození školního i osobního majetku
třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy, vedení školy nebo ve vrátnici. Škody, které
způsobí svojí nedbalostí, je povinen uhradit.
Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy.
Žáci jsou připraveni na vyučování včas, tedy před zvoněním.
Žáci setrvávají v budově po dobu stanovenou rozvrhem. O přestávkách ji mohou opustit
jen se souhlasem některého z pedagogů. V případě volné hodiny žák starší 15 let může
opustit budovu školy bez souhlasu pedagoga.
Volná hodina v rozvrhu třídy určená na oběd končí dopolední vyučování. Další výuka je
odpolední.

10. V době, kdy není ve třídě přítomen vyučující, nesmí být otevřena křídla oken, nýbrž
pouze ventilace.
11. Žáci mají v době vyučovací hodiny vypnuté mobilní telefony. Během hodiny je zakázáno
užívat i další elektronické přístroje a pořizovat obrazový a zvukový záznam bez povolení
učitele.
12. Žáci mají zákaz používat jakýkoli vlastní elektrický spotřebič v rozvodné síti školy bez
povolení pedagoga.
13. Součástí provozního režimu jsou rovněž provozní řády odborných učeben, pravidla pro
používání Wifi sítě a režim školní jídelny.
14. Žákům je zakázáno vstupovat do prostor školy, které jsou označeny tabulkou zakazující
vstup nepovolaným osobám.

Čl. 3.
OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ZE ŠKOLY
1. Důvody absence dětí a nezletilých osob dokládá jejich zákonný zástupce.
Zletilý žák dokládá důvody své nepřítomnosti sám do výše 40 vyučovacích hodin za
pololetí, při vyšší absenci je povinnou součástí jeho omluvenky lékařské nebo jiné
potvrzení, podpis rodiče nebo osoby, která plní vzhledem k žákovi vyživovací povinnosti.
V případě nemoci přesahující 5 po sobě jdoucích pracovních dní je lékařské potvrzení
povinnou součástí omluvenky. Výjimky může povolit ředitel školy.
2. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka. Žák omlouvá absenci prostřednictvím omluvného listu, a to
nejpozději třetí kalendářní den po ukončení absence třídnímu učiteli, jeho zástupci, ve
výjimečných případech zástupci ředitele školy. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel.
3. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně pěti
vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody
žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by
vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí
nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním
dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
4. Potřebuje-li se zletilý žák nebo potřebuje-li zákonný zástupce uvolnit žáka z vyučování
z důvodů předem známých, a to na jeden až pět pracovních dnů, požádají písemně
o uvolnění třídního učitele. O absenci delší než pět dnů rozhoduje rovněž na základě
žádosti ředitel školy. Písemné žádosti řediteli musí být podány nejpozději dva týdny před
požadovaným uvolněním.
5. Potřebuje-li se žák uvolnit v průběhu vyučování, obrací se s písemnou žádostí zákonného
zástupce či svou (je-li zletilý) na třídního učitele, případně jeho zástupce či vyučujícího
první hodiny, jíž se neúčastní. Výjimečné případy uvolnění jsou řešeny individuálně.
6. V případě odchodu nezletilého žáka z vyučování z důvodů zdravotních (nevolnost) má
vyučující povinnost neodkladně telefonicky informovat zákonného zástupce žáka. Tento
zašle obratem vyučujícímu SMS zprávu, v níž potvrzuje, že přebírá zodpovědnost za své
dítě – s datem a hodinou nabytí platnosti.
7. Neomluvenou absenci do deseti hodin řeší třídní učitel v souladu s předpisem
o povinnostech třídního učitele.
8. Při počtu neomluvených hodin nad deset hodin svolává ředitel školy školní výchovnou
komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti účastní: ředitel školy, zákonný
zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí,
školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy.

9. Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí
doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se
provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí
podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii
zápisu.
10. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací
povinnost vychází z platné právní úpravy.
11. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní
zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle
ustanovení, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky
Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného
činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude
zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.
Čl. 4.
KLASIFIKACE, STUDIJNÍ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Studijní výsledky a výchovná opatření se řídí KLASIFIKAČNÍM ŘÁDEM, který je přílohou
školního řádu.
DODATEK č.1. ze dne 1.9.2008 k bodu 10 čl.1.
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi
manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného
procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Používání omamných a psychotropních látek (dále jen OLP) 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.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému
zástupci žáka.
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá návykové
látky.
(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona o šíření OLP 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).

