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Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 

 

               Školní řád 

 

I. Základní ustanovení 

 

1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

2) Školní řád je základním dokumentem školy, který upravuje podrobnosti k výkonu 

práv a povinností studentů a jejich zákonných zástupců ve škole, provoz a vnitřní 

režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů a podmínky 

zacházení s majetkem školy ze strany studentů  

 

II. Práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů   

Studenti mají právo:  

1) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona  

2) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

3) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školského zákona 

4) volit a být volen do školské rady, jsou-li zletilí 

5) zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že 

ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 

zabývat 

6) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje 

Zákonní zástupci nezletilých studentů mají právo:  

1) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí 

2) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školského zákona  

3) volit a být volen do Školské rady 

4) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dětí 

5) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí; v případě zletilých 

studentů mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým 

studentům plní vyživovací povinnost 

 

III. Povinnosti studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 

Studenti jsou povinni: 

1) řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat  

2) dodržovat Školní řád, pokyny a předpisy školy 

3) ve škole a na akcích školy plnit pokyny pedagogických i provozních zaměstnanců 

školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem 

Zletilí studenti jsou dále povinni: 

1) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  

2) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a neprodleně 

oznamovat veškeré změny těchto údajů (jméno a příjmení, rodné číslo, státní 

občanství, místo trvalého pobytu) 
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Zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni: 

1) zajistit, aby jejich děti řádně a včas docházely do školy  

2) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání a chování dítěte  

3) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

4) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (jméno a příjmení 

dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení 

zákonného zástupce studenta, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 

písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů  

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy   

 

IV.A Všeobecná část 

 

1) Vyučování začíná v 8 00 hod., ve výjimečných případech v 7.05 hod. (nultá hodina) 

2) Studenti jsou povinni používat ke vstupu do budovy magnetickou kartu a řídí se 

Pokynem ředitelky školy k zabezpečení vstupu do budovy školy; vstup do školy je 

studentům umožněn v pracovních dnech od 6.45 – 17.00 hod. 

3) Studenti zaujmou svá místa včas, nejpozději 5 minut před začátkem vyučování; 

v odborných učebnách podle pokynů pedagogických pracovníků. 

4)  Dopolední a odpolední výuka je oddělená polední přestávkou, která trvá 50 minut; 

v této době studenti mohou opustit budovu i areál školy, nezletilí studenti jen 

s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

5) Během přestávek mezi vyučovacími hodinami je přísně zakázáno opustit budovu a 

areál školy.  

6) Studenti jsou povinni dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek a provozní řády 

odborných učeben, tělocvičen a sportovišť. 

7) Během vyučovacích hodin jsou studenti povinni vypnout své mobilní telefony a 

uschovat je. 

8) Nepřijde- li profesor do třídy, oznámí to student konající službu zástupkyním 

ředitelky, v případě jejich nepřítomnosti ředitelce školy nebo v kanceláři školy, a to 

nejpozději 5 minut po zvonění. 

 

IV. B Omlouvání nepřítomnosti na vyučování a uvolňování studentů z výuky  

 

1) Uvolňování studenta z výuky je možné pouze ze závažných důvodů, a to na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého studenta nebo zletilého studenta 

osobně. 

2) Zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta je povinen oznámit 

důvody nepřítomnosti studenta na vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

počátku jeho nepřítomnosti. 
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3) Student je povinen do tří vyučovacích dnů po skončení své nepřítomnosti předložit 

třídnímu profesorovi omluvný list nebo studijní průkaz s omluvenkou. Nepřinese-li 

student omluvenku, nebo je-li omluvenka nedostačující, pokládají se zameškané 

hodiny za neomluvené. U volitelných předmětů je student povinen předložit 

omluvenku nejpozději na první hodině volitelného předmětu, které se účastní. 

4) V případě pochybností u dlouhodobé omluvené nepřítomnosti studenta na vyučování 

nebo v případě opakujících se krátkodobých absencí studenta je třídní profesor 

oprávněn ve spolupráci s výchovným poradcem školy ověřit jejich věrohodnost. 

Škola může požadovat doložení nepřítomnosti studenta z důvodů nemoci potvrzením 

ošetřujícího lékaře studenta. 

5) Jestliže se student, který ukončil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po 

dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka 

školy písemně zletilého studenta, nebo zákonného zástupce nezletilého studenta, aby 

neprodleně doložil důvody studentovy nepřítomnosti; nedoloží- li důvody 

nepřítomnosti do 10 dnů od doručení výzvy nebo nenastoupí- li v této lhůtě do školy, 

posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal a přestává být studentem školy k prvnímu 

dni neomluvené absence. 

6) Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho 

zákonný zástupce (zletilý student sám) písemně třídního profesora o uvolnění 

z vyučování. Žádost obsahuje dobu a řádné odůvodnění. Žádost o uvolnění si třídní 

profesor ponechá a potvrdí studentovi uvolnění z výuky do studijního průkazu (NG) 

nebo omluvného listu (VG); tř. profesor uvolňuje studenta maximálně na dva dny, na 

tři a více dnů uvolňuje ředitelka školy prostřednictvím třídního profesora. 

7)  Uvolňování z tělesné výchovy: O úplné uvolnění z tělesné výchovy požádá písemně 

zákonný zástupce nezletilého studenta nebo zletilý student ředitelku školy. Žádost 

musí být doložena doporučením lékaře. O uvolnění se žádá neprodleně po nastoupení 

zdravotního problému.  

8) Je-li student uvolněn z vyučování, odevzdává při odchodu ze školy ve vrátnici 

propustku. Svévolný odchod z vyučování bez vědomí třídního profesora, jeho 

zástupce, vyučujícího daného předmětu nebo vedení školy, je všem studentům 

zakázán; nezletilí studenti navíc nemohou opustit školu bez písemného souhlasu 

rodičů 

9) Pozdní příchody jsou třídním profesorem nebo vyučujícím v daném předmětu 

zaznamenávány v třídní knize; opakované pozdní příchody se řeší kázeňským 

postihem takto: Za dva pozdní příchody na vyučování bude žákovi uděleno 

napomenutí třídního učitele, za další dva pozdní příchody bude udělena důtka 

třídního učitele; za šest a více pozdních příchodů na vyučování během jednoho 

klasifikačního období bude žákovi snížena známka z chování. 

10) Nejsou – li splněny podmínky pro klasifikaci v daném předmětu, postupuje vyučující 

dle ustanovení I/5 klasifikačního řádu. 

 

V. Bezpečnost a ochrana zdraví studentů   

                  Studenti jsou povinni: 

 

1) dodržovat pokyny zajištující ve škole a na akcích školy jejich bezpečnost a ochranu 

zdraví 

2) denně nosit do školy studijní průkaz a na vyzvání služby ve vrátnici jej předložit; 

studijní průkaz a omluvný list jsou úředními dokumenty školy a do nich zapsané 

informace student nesmí jakýmkoliv způsobem upravovat a pozměňovat; studenti  

nižšího gymnázia si průběžně zapisují všechny známky do studijních průkazů 
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3) chránit své zdraví a zdraví jiných 

4) každý školní úraz neprodleně ohlásit třídnímu profesorovi, jinému vyučujícímu nebo 

zástupkyním ředitelky 

5) dodržovat zákaz nošení, držení, distribuce a požívání návykových látek ve škole, 

v areálu školy a na akcích organizovaných školou 

6) dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů, obranných sprejů a zbraní do školy, 

areálu školy a na akce pořádané školou 

7) dodržovat zákaz kouření ve škole a na akcích školy, v areálu školy a školní jídelny, 

včetně chodníků kolem areálu, za jejichž údržbu škola zodpovídá 

8) dodržovat zákaz připojování vlastních elektrospotřebičů k síti (včetně nabíječek 

mobilních telefonů) 

9) se z hygienických důvodů přezouvat; každý student má po dobu studia přidělenu 

vlastní šatní skříňku s klíčem; student je povinen skříňku zamykat, pečovat o její 

dobrý stav a závady neprodleně oznámit třídnímu profesorovi případně vedení školy; 

polepování a popisování skříněk a vysazování dvířek je zakázáno; student nosí do 

školy jen ty věci, které souvisejí s vyučováním; škola nezodpovídá za peněžní 

obnosy, cenné věci a předměty, které nesouvisejí s výukou a jsou uloženy ve 

skříňkách  

10) ve vestibulu školní jídelny mohou žáci odkládat pouze svrchní oděv. Školní tašky a 

další osobní věci si po dobu oběda uzamykají ve své šatnové skříňce ve škole. 

11) z bezpečnostních a provozních důvodů je studentům zakázáno používat malé 

schodiště vedoucí z haly do prvního patra 

12) z bezpečnostních důvodů studenti nevyklápějí větrací okna, nevyklánějí se z nich, 

nesedají na parapety; manipulace s velkými okny a žaluziemi je zakázána 

13) studentům je zakázán vjezd motorovými vozidly do areálu školy 

14) kolečkové brusle, koloběžky a skateboardy studenti odkládají do místnosti u vrátnice 

školy po dohodě se službou ve vrátnici 

15) v budově školy je zakázáno ježdění na bruslích, skateboardech a sportovních 

polobotách 

16) studentům je zakázáno manipulovat s didaktickou technikou v učebnách, vstupovat 

do učitelské katedry a manipulovat s ovladači k didaktické technice a k venkovním 

roletám 

 

Dále platí: 

17) studenti se k sobě vzájemně chovají slušně, slušně a zdvořile jednají s pedagogickými 

i provozními pracovníky školy a dodržují obecná pravidla slušného chování  

18) studentům je zakázáno jakkoli manipulovat s věcmi spolužáků (brát je, zadržovat 

apod.) bez vědomí těch, kterým věci patří 

19) svým jednáním a vystupováním ve škole, v mimoškolní době i na veřejnosti důstojně 

reprezentovat školu a nepoškozovat její dobré jméno 

20) ve škole a na akcích školy jsou studentům přísně zakázány jakékoliv projevy násilí, 

xenofobie, nepřátelství nebo diskriminace 

 

 

 

VI. Ochrana majetku školy 

 

1) Studenti šetří učební pomůcky a školní zařízení, chrání je před poškozením. 

2) Dbají o čistotu a pořádek. 

3) Zjištěné závady hlásí neprodleně třídnímu profesorovi, případně vedení školy. 



5 

 

4) Poškodí-li student zařízení školy, je povinen vzniklou škodu uhradit. 

5) Bez vědomí hospodářky školy nelze přemisťovat nábytek z jedné místnosti do druhé. 

6) Třídní profesor určí každý týden dva studenty, kteří konají službu, a jejich jména 

zapíše do třídní knihy 

7)  Úkolem žákovské služby je hlásit na počátku každé hodiny chybějící žáky, dbát na 

pořádek ve třídě, jejich povinností je hlásit nepřítomnost vyučujícího v hodině; po 

vyučování služba zkontroluje třídu, zapomenuté věci odevzdá hospodářce školy nebo 

vyučujícímu poslední hodiny. Služba odchází ze třídy jako poslední. 

 

VII. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání a chování studentů  

   

1) Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků a způsob 

hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení upravuje Klasifikační 

řád Gymnázia Ústavní, který je nedílnou součástí Školního řádu. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení  

 

1) Studenti i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat Školní řád a Řády všech učeben 

2) V případě porušení jednotlivých ustanovení Školního řádu nebo Řádu učeben budou 

vůči studentům uplatněna příslušná kázeňská opatření. 

3) Ve škole je nainstalován kamerový systém, který je registrován Úřadem pro ochranu 

osobních údajů pod zn. REG – 1118/07 – 9. Provozovatelem kamerového systému je 

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Údaje jsou registrovány. 

 

  

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2021           RNDr. Helena Štěrbová 

                                                                                            ředitelka školy 

                

 

 

 

  


