
GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE
PRAHA 3, NAD OHRADOU 23

ŠKOLNÍ ŘÁD
(platný od 1. 9. 2022)

 I. Základní ustanovení
1. Žákem školy se každý stal dobrovolně, a přijal tak podmínky studia. Studium probíhá podle platného školního

vzdělávacího programu.
2. Do školy se chodí pravidelně a včas. Vstup do školy je uzavřen automatickým systémem, který se otevírá

použitím čipu. Každému žákovi je přidělen čipový přívěsek ke klíčům oproti vratné záloze 200,⎼ Kč (po
ukončení studia). Při ztrátě či poškození čipového přívěsku zaplatí žák 200,⎼ Kč na uhrazení nákladů na
pořízení nového čipu.

3. Žák je povinen přicházet do školy čistě a přiměřeně oblečen a upraven s ohledem na to, že škola je formální
pracovní a studijní prostředí. Součásti oblečení nesmí nést vulgární či rasově nesnášenlivé nápisy, obrazy a
symboly, či propagovat návykové látky. Vyučující předmětů, které to vyžadují, mohou ustanovit doplňující
pravidla oblečení s ohledem na BOZP (TV, laboratorní práce apod.).

4. Výuka začíná v 7:45 hod., aktuálně pak podle konkrétního rozvrhu každé třídy. Žáci jsou povinni být ve školní
budově nejpozději 5 minut před zahájením své první vyučovací hodiny. Přichází-li žák do školy později než
v 7:40 hod., je povinen příchod označit pomocí svého čipu

Hodina Od – do Přestávka Hodina Od – do Přestávka

1. 7:45–8:30 10 min. 6. 12:25–13:10 5 min.

2. 8:40–9:25 15 min. 7. 13:15–14:00 5 min.

3. 9:40–10:25 10 min. 8. 14:05–14:50 5 min.

4. 10:35–11:20 10 min. 9. 14:55–15:40 5 min.

5. 11:30–12:15 10 min. 10. 15:45–16:30

5. 5. a 6. vyučovací hodinu a odpolední výuku je možno spojovat do dvouhodinových bloků. Vyučující
odpovídá za nerušení ostatní výuky při odchodu žáků.

6. Žáci s sebou do školy nosí učební pomůcky podle požadavků vyučujících jednotlivých předmětů. Věci
potřebné k vyučovací hodině si připraví již před zahájením hodiny. Zapomenou-li si některé učební
pomůcky nebo nejsou-li z vážných důvodů na hodinu připraveni, omluví se vyučujícímu předem.

7. Žák je povinen na požádání předložit vyučujícímu omluvný list.
8. Třídní učitel určí služby, odpovídající za jednotlivé činnosti nutné pro hladký průběh výuky.
9. Nedostaví-li se vyučující do hodiny včas, žák určený třídním učitelem vyhledá vyučujícího. Nepodaří-li

se mu to do pěti minut po zvonění, oznámí tuto skutečnost vedení školy.
10. Každá třída má zpravidla přidělenu svoji kmenovou učebnu. Formou vlastní samosprávy a ve

spolupráci s třídním učitelem pečuje o estetickou úpravu této učebny. Zjištěné závady hlásí neprodleně
třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy.

11. Využívání výpočetní techniky ve školní studovně se řídí speciálními pravidly, která jsou zveřejněna
v této místnosti a jsou součástí tohoto školního řádu.

12. Pokud žák vyššího stupně gymnázia poruší školní řád závažným způsobem, může být ze studia
vyloučen. Může být vyloučen rovněž pro soustavné či opakované méně závažné porušování školního
řádu, pokud nedošlo k nápravě ani poté, co byl písemně upozorněn žák i jeho zákonný zástupce. O
vyloučení rozhoduje ředitel školy (viz článek VIII, odst. 2, písm. b) Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků a studentů GNP).
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II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci mají právo:
a. na vzdělávání a školské služby podle platného školského zákona,
b. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni,

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je
povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje,

f. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a), d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
3. Na informace podle odstavce 1 písmeno b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také rodiče,

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci jsou povinni:
a. řádně docházet do školy, v případě nenadálých situací se řádně účastnit výuky konané

distanční formou (podle § 184 písm. a, zákona 561/2004 Sb. v platném znění), řádně se
vzdělávat,

b. dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,

c. plnit pokyny pracovníků školy v souladu s právními předpisy a školním řádem.
2. Zletilí žáci jsou dále povinni:

d. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,

f. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 týkající se školní matriky, údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se

vzdělávání žáka,
c. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými

školním řádem,
e. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 týkající se školní matriky, údaje, které jsou

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

III. Nepřítomnost žáků
1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve

vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky, nebo
mailem.

2. Po skončení každé nepřítomnosti předloží nezletilý žák omluvenku v omluvném listě podepsanou
zákonným zástupcem žáka (do tří dnů nepřítomnosti), nad tři dny nepřítomnosti potvrzenou lékařem i



zákonným zástupcem. V odůvodněných případech může třídní učitel požadovat lékařské potvrzení i za
nepřítomnost kratší. Ostatní absence žák doloží oficiálním úředním dokladem podepsaným zákonným
zástupcem.

3. Zletilý žák, omlouvá svoji nepřítomnost sám na základě lékařského potvrzení v omluvném listě či
jiného dokladu, který potvrzuje oprávněnost jeho nepřítomnosti ve škole (pracovní neschopenka,
potvrzení o úředním jednání atd.).

4. Nemůže-li žák přijít do školy z předem známých důvodů, požádá zletilý žák či zákonný zástupce
nezletilého žáka o uvolnění třídního učitele. Každá absence musí být omluvena do tří pracovních dnů po
příchodu do školy. Konečné posouzení a omluvení nepřítomnosti žáka ve vyučování přísluší třídnímu
učiteli, ve sporných případech řediteli gymnázia.

5. Potřebuje-li žák mimořádně uvolnit z výuky na dobu delší než 3 dny, schvaluje jeho uvolnění na
písemnou žádost (u nezletilých podepsanou zákonným zástupcem) a doporučení třídního učitele (s
vyjádřením ostatních vyučujících) ředitel školy nebo jím pověřený zástupce. Žádost o mimořádné
uvolnění musí žák předložit řediteli školy minimálně týden před zamýšlenou nepřítomností. V období
14 dní před uzavřením pololetní či závěrečné klasifikace je mimořádné uvolnění možné pouze
v nezbytných nebo lékařským doporučením potvrzených případech.

6. Třídní učitel může stanovit zpřesňující pravidla pro omlouvání absence ve své třídě při dodržení výše
uvedených zásad. Každá absence musí být důvodně omluvena.

7. Absenci na seminářích omlouvají žáci obdobným způsobem vedoucímu semináře. Ve sporných
případech konzultuje vyučující semináře danou skutečnost s třídním učitelem a teprve poté rozhodne o
omluvení či neomluvení absence.

8. Návštěvy u lékaře si žáci zásadně domlouvají mimo vyučovací hodiny, v době vyučování pouze v
mimořádných případech.

9. Musí-li žák z vážných důvodů neočekávaně opustit školní budovu a její areál během vyučování, omluví
se příslušnému vyučujícímu, třídnímu nebo jeho zástupci. V krajním případě vedení školy. U
nezletilých žáků budou kontaktováni rodiče/zákonní zástupci, s nimiž bude domluven další postup.
Opuštění školní budovy v době vyučování bez omluvy není dovoleno.

10. Ze zdravotních důvodů může žák požádat ředitele školy o uvolnění z TV, a to písemně na předepsaném
(školním) formuláři potvrzeném lékařem a v případě nezletilého žáka podepsaném jeho zákonným
zástupcem. Žádost se podává na jedno pololetí, na celý školní rok nebo jako dočasná – to znamená
v případě, že žák se ze zdravotních důvodů omlouvá z TV po dobu jednoho měsíce a je nadále
v lékařské péči. Doba uvolnění může být na doporučení lékaře postupně prodlužována. Poslední možný
termín pro podání žádosti o uvolnění z TV je vždy třetí týden před ukončením klasifikačního období.

11. Veškerá ustanovení týkající se nepřítomnosti žáků platí i pro dobu výuky konané distanční formou.

IV. Chování
1. Pozdní příchody omlouvají žáci třídnímu učiteli. Za tři neomluvené pozdní příchody uděluje třídní

učitel důtku, kterou písemně oznamuje zákonným zástupcům žáka, případně prokazatelným způsobem
zletilému žákovi. Za další tři neomluvené pozdní příchody navrhuje třídní učitel řediteli udělit žákovi
ředitelskou důtku s upozorněním, že v případě dalšího neomluveného pozdního příchodu bude žáku
snížena známka z chování.

2. a) Je nepřípustné rušit vyučující a žáky při vyučování. Každý má právo na možnost v klidu a nerušeně
pracovat.
b) Je zakázáno pořizovat jakékoli audiovizuální nahrávky bez souhlasu vyučujícího. Mobilní telefony,
tablety a další obdobná elektronická zařízení musí být při vyučování vypnuta a nesmí být ani na lavici,
pokud není vyučujícím určeno jinak.

3. Žáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li
přitom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním učitele, mají právo obrátit se se
stížností na ředitele gymnázia. Zdvořilost žáků k učitelům a dalším dospělým ve škole i na všech akcích
konaných mimo školu je samozřejmost. Při vstupu vyučujícího do učebny zdraví žáci povstáním.

4. Žáci respektují vzájemnou odlišnost povahovou, názorovou i jakoukoli další a dodržují mezi sebou
zásady slušného jednání. Případné spory řeší kultivovaně – diskusí či jiným společensky přijatelným
způsobem. Nikdo nemá právo obtěžovat druhé – ani fyzicky, ani hlukem, křikem apod.



5. a) Žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a sociálně patologickými jevy.
b) Dopustí-li se žák jakéhokoli chování, jehož záměrem je ubližovat jinému člověku, popřípadě skupině
lidí, ohrožovat je nebo zastrašovat, tj. dopustí se chování z právního hlediska vymezitelného termínem
šikana a kyberšikana, bude postupováno podle příslušných právních norem (podmínečné vyloučení ze
studia, vyloučení ze studia). Škola bude v tomto případě informovat OSPOD, u zletilých žáků pak státní
zastupitelství.

6. Při vypracovávání domácích písemných prací není dovoleno využívat jakékoliv informační zdroje (celé
práce i jejich části v tištěné i elektronické podobě) bez citace, tzn. výslovného uvedení jejich autora a
názvu díla, tj. vydávat cizí práci za vlastní. Porušení této zásady bude považováno za podvod, práce
bude hodnocena známkou nedostatečnou a podvod bude potrestán kázeňským opatřením, v krajním
případě i vyloučením ze studia. Popsané podvodné jednání může být v odůvodněných případech
považováno za porušení zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským.

7. Nikdo nemá právo úmyslně poškozovat školní a cizí majetek. Pokud k poškození dojde neúmyslně, je
třeba se zachovat slušně – omluvit se, případně nahradit škodu. Při úmyslném poškození majetku nebo
v případě, že dojde ke škodě na základě nevhodného chování žáka, musí viník škodu na vlastní náklady
odstranit.

8. Vypůjčit si cokoliv ze školního majetku je možné pouze s výslovným souhlasem správce sbírky.
Vypůjčené předměty je třeba vrátit včas a v nezměněném stavu. Nesplní-li žák tuto podmínku, může být
kázeňsky postižen.

9. Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři zástupců ředitele.
10. Žáci se ve škole z hygienických důvodů celoročně přezouvají.
11. Každý žák dostává k pronajmutí šatní skříňku. Žáci dbají na to, aby skříňka byla vždy řádně uzamčena.

Na závěr školního roku odevzdají žáci skříňku nepoškozenou. Při poškození skříňky uhradí žáci
náklady na její opravu.

V. Bezpečnost
1. Do školy se nenosí nebezpečné a cenné předměty a větší množství peněz.
2. Je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby.
3. Do odborných učeben, laboratoří a tělocvičny vstupují žáci v příslušných vyučovacích hodinách, při

organizované zájmové činnosti, případně sami podle pravidel stanovených předsedou předmětové
komise daného předmětu. Pobyt a výuka v těchto učebnách se řídí řády jednotlivých učeben, které jsou
součástí školního řádu a jsou vyvěšeny v daných místnostech.

4. Žáci se nevyklánějí z otevřených oken, nesedají na okenní parapety a na desky, které jsou součástí
zatemnění.

5. Žáci nesmí své počítače, telefony a další techniku v budově školy připojovat k jiné bezdrátové síti než k
síti se SSID gymfree, která slouží především ke studijním účelům. V zájmu nerušení ostatních
bezdrátových sítí není dovoleno spouštět a využívat vlastní hotspoty. Do síťových zásuvek žáci nesmí
připojovat žádná zařízení, s výjimkou přímého pokynu vyučujících. Je zakázáno jakýmkoli způsobem
narušovat provoz školní sítě, stejně jako měnit hardwarovou či softwarovou konfiguraci školních
počítačů a pokoušet se překonat ochranná nastavení.

6. Pobyt ve škole mimo vyučování po 16. hodině je možný se souhlasem některého z vyučujících nebo
vedení školy, kteří současně s vyslovením tohoto souhlasu seznámí žáky s podmínkami, za kterých
mohou ve škole pobývat, a přebírají za ně odpovědnost. Odpadne-li žákům vyučovací hodina nebo
mají-li volno uprostřed vyučování, jedná se o tzv. přerušenou výuku. V této době mohou opustit školu
(s výjimkou žáků primy a sekundy) nebo se zdržují ve školní studovně, ve volných učebnách, na
školním hřišti (v období, které určí ředitel školy). Za přerušenou výuku se též považuje polední
přestávka. V době polední přestávky mohou školní budovu opustit i žáci primy a sekundy. Při přerušené
výuce není nad žáky vykonáván dohled.

7. V prostorách školy a jejím areálu (školní hřiště, chodník před školou) je zakázáno kouřit. Rovněž není
dovoleno přicházet do školy pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek, vnášet je do
školy či je ve škole užívat. Toto nařízení se týká i látek příbuzných či alkohol a tyto látky připomínající
(např. Elektronické cigarety, žvýkací a šňupací tabák, nealkoholické pivo a podobně). Porušení tohoto



zákazu se považuje za vážné provinění proti pravidlům školního řádu. Stejné zásady platí při všech
školních akcích (výlety, zájezdy, kurzy, exkurze atd.)

8. V období letního času se o hlavní přestávce otevírá školní hřiště a žáci zde mohou v tuto dobu pobývat.

VI. Stravování
1. Ve školní jídelně žáci dodržují řád a zásady slušného chování, nepředbíhají, uklízejí po sobě použité

nádobí. V souladu se školním řádem ZŠ Pražačka jsou žáci gymnázia povinni se ve školní jídelně
celoročně přezouvat! Na základě smlouvy mezi vedením ZŠ Pražačka a Gymnázia Na Pražačce
nastupují žáci gymnázia do školní jídelny nejdříve po skončení 5. vyučovací hodiny, tj. ve 12:15 hod.
Potřebuje-li žák z vážných důvodů vydat oběd přednostně, požádá o dovolení přítomný pedagogický
dozor. Žáci, kteří si zapomněli čipovou kartu a vyřizují si možnost vydání oběda v kanceláři, se po
vyřízení své žádosti staví na konec fronty. Učební pomůcky s sebou nenosí.

2. Žáci (nebo jejich zákonní zástupci) přihlašují a odhlašují obědy pomocí čipového zařízení školní
jídelny, případně pomocí internetu, v krajním případě telefonicky (tel. školní jídelna ZŠ 271 774 685,
školní jídelna SaRA 271 777 241). Nemocný žák má nárok čerpat oběd ze školní jídelny první den
nemoci, v dalších dnech již ne. Neodhlásí-li nemocný žák oběd včas, může na něm škola požadovat
náhradu neoprávněně vyplaceného příspěvku na oběd ze školního rozpočtu.

VII. Různé
1. Různá potvrzení a žádosti se potvrzují v kanceláři školy v úředních hodinách.
2. Nedílnou součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
3. Žáci vhodným chováním reprezentují školu i mimo vyučování a školní akce.
4. Seznámení se školním řádem potvrdí zákonní zástupci nezletilých žáků, nezletilí i zletilí žáci svým

podpisem.


