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TROJSKÉ GYMNÁZIUM s. r. o., Trojská 110/211, 171 00 Praha 7-Troja 
 

Školní řád  

 

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 
 
A. Obecná ustanovení 

1. Školní řád (dále jen ŠŘ) pro žáky Trojského gymnázia (dále jen TG) je v souladu s § 30 zákona č. 
 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen 
školský zákon), v platném znění. 

2. Žáci na TG mají právo na vzdělávání a ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou, 
kterou vykonají po splnění všech studijních podmínek jednotlivých předmětů v rozsahu osmi 
ročníků. 

3. V jednotlivých ročnících studia jsou průběžně klasifikováni a celkově ohodnoceni známkami výborný 
– chvalitebný – dobrý – dostatečný – nedostatečný na konci 1. pololetí a na konci 2. pololetí školního 
roku v souladu se školským zákonem a Klasifikačním řádem TG a Podmínkami klasifikace 
(uveřejněny na webu školy). Za jistých okolností není vyloučeno slovní hodnocení žáků (týká se 
především žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků studujících v režimu individuálního studijního 
plánu). Při nesouhlasu s udělenou známkou na vysvědčení mohou zákonní zástupci žáků a zletilí 
žáci požádat o přezkum nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení u ředitele školy 
(§ 69 odst. 9 školského zákona, blíže Klasifikační řád).  

4. O průběhu a výsledcích vzdělávání jsou žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně informováni 
elektronickou formou v systému Bakaláři na www.trojskegymnazium.cz. Na informace o průběhu a 
výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které 
vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

5. Při ukončení základního vzdělání, tj. na konci 4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, konají 
žáci soubornou zkoušku Trojskok, která se skládá z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk 
dle výběru, společenskovědní základ, dějepis a jednoho zvoleného předmětu na základě zájmu a 
profilace žáka (zeměpis, fyzika, biologie, chemie). Účast na zkoušce je nezbytná.  

B. Žáci TG mají právo 
1. Na vzdělávání na osmiletém gymnáziu. 
2. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 
3. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy – ten je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto 
samosprávných orgánů zabývat. 

4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

5. Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 
zákona v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., tzv. adaptačního 
zákona k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. 
GDPR) – blíže část IX. – O ochraně osobních údajů ve škole. 

6. Na důstojné zacházení ze strany vyučujících a ostatních zaměstnanců školy včetně školní jídelny. 
7. Tato práva mají s výjimkou bodu 2 také zákonní zástupci nezletilých žáků. 

C. Žáci TG jsou povinni 
1. Docházet do školy pravidelně a včas a řádně se vzdělávat. 
2. Dodržovat Školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni. 
3. Vzdělávat se distančním způsobem v souladu s ustanovením § 184 a) Školského zákona (v případě 

přijetí krizového opatření, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole). 
4. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a ŠŘ. 

D. Zletilí žáci TG jsou dále povinni 
1. Odevzdat lékařem potvrzený doklad o zdravotní způsobilosti (podmiňuje účast na akcích školy) a 

informovat školu o změnách zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
2. Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ. 
3. Oznamovat škole údaje podle školského zákona, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo 
narození, místo trvalého pobytu, místo pobytu v ČR v případě cizince - podle druhu pobytu cizince, 
údaje o předchozím vzdělání, údaje o zdravotním postižení včetně údaje o druhu zdravotního 
postižení nebo znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 

http://www.trojskegymnazium.cz/
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které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, telefonické spojení a korespondenční adresu včetně 
kontaktu na osoby plnící vyživovací povinnost - zpravidla rodiče zletilého žáka). 

 E. Zákonní zástupci nezletilých žákům jsou povinni 
1. Zajistit, aby žák docházel pravidelně a včas do školy.  
2. Na vyzvání ŘG se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzděl. a chov. žáka. 
3. Odevzdat lékařem potvrzený doklad o zdravotní způsobilosti (podmiňuje účast na akcích školy) a 

informovat školu o všech změnách zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ.  
5. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a 

změny v těchto údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo 
trvalého pobytu žáka, místo pobytu v ČR v případě cizince podle druhu pobytu cizince, údaje o 
předchozím vzdělání, údaje o zdravotním postižení včetně údaje o druhu zdravotního postižení nebo 
znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo 
bydliště v případě trvalého pobytu mimo území ČR, telefonické spojení a korespondenční adresu). 

F. Nepřítomnost na vyučování 
1. Plánovanou nepřítomnost oznamuje a zdůvodní zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák třídnímu 

učiteli/třídní učitelce (dále jen TU) písemnou žádostí o uvolnění minimálně 5 pracovních dnů 
předem. Omluvení 2 dnů nepřítomnosti je v kompetenci TU, omluvení 3 a více dnů je v kompetenci 

ředitele gymnázia (dále jen ŘG), podmínkou pro uvolnění žáka je písemný souhlas TU. Žáci smí být 

takto uvolněni z výuky v průběhu jednoho pololetí a to na dobu max. 5 dnů, ne v termínech 
zkoušení (před pololetím a koncem školního roku).   

2. Nepředvídanou nepřítomnost oznámí a zdůvodní zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák TU 

nejpozději do pracovních 3 dnů. Pozdější omluva bez objektivních příčin nebude akceptována a 
nepřítomnost považována za neomluvenou. Žák je povinen doložit svoji nepřítomnost ihned po 

návratu do školy, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, bude nepřítomnost 
klasifikována jako neomluvená a ve vztahu k žákovi bude postupováno v souladu se systémem 
výchovných opatření pro žáky TG. 

3. Onemocnění žáků omlouvá v souladu s platnými právními předpisy jejich zákonný zástupce. Zletilí 
žáci se mohou omlouvat sami, v odůvodněných případech může škola požadovat vyjádření rodiče, 
které potvrdí danou skutečnost. V případě dlouhodobější nemoci (5 a více dnů) či vysoké absence 
může škola žádat o potvrzení ošetřujícího lékaře.  

4. Ze závažných zdravotních důvodů mohou být žáci na základě žádosti zákonných zástupců nebo 

zletilí žáci na základě vlastní žádosti a na základě vyjádření ošetřujícího lékaře uvolněni z výuky 
tělesné výchovy, případně jiných předmětů. Uvolnění z výuky má platnost po dobu jednoho pololetí, 
v případě dalšího trvání je nutno žádost opakovat. Toto opatření se nevztahuje na žáky se sníženou 
pohybovou schopností a držitele průkazu ZTP. Neúčastní-li se žák výuky, aniž by byl uvolněn, jeho 
neúčast je považována za neomluvenou. Dokud není žádost kladně vyřízena, je žák povinen 
účastnit se výuky i přes skutečnost, že do ní nebude aktivně zapojen. Žáci mladší 15 let jsou povinni 
se zúčastnit těchto hodin, přestože jsou uvolněni, nejedná-li se o okrajovou hodinu v rozvrhu. 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 
 

A. Režim dne 
         Začátek vyučování: 8.25 hod., tzv. nultá hodina v 7.30 
         Konec vyučování: dle rozvrhu, nejpozději v 17.15 hod. 
         Počet vyučovacích hodin v jednom sledu: 6, výjimečně 7 hodin 
         Délka vyučovací hodiny: 45 minut 
         Přestávky:  4 x 10 min., 1x 20 min. (velká), odpoledne 4 x 5 minut 
         Přerušení mezi dopolední a odpolední výukou: dle aktuálního rozvrhu 
         Oběd: v době přerušení výuky nebo po skončení vyučování 
         Možnost pobytu venku v době přerušení výuky: školní hřiště a zahrada  
B. Stravování a pitný režim 

 Školní jídelna: Charly Amusement, s.r.o. 
 Doba výdeje: dle aktuálního harmonogramu v souladu se stravováním žáků ZŠ 
 Svačiny: možnost nákupu ve školní jídelně 
 Pitný režim: a) vlastní – možnost pití i v průběhu vyučování 
 b) nápojový automat c) čaj ve školní jídelně i v průběhu dopoledne 

C. Podmínky pohybové výchovy 
  Tělocvična a malý gymnastický sál: kapacita pro 3 třídy, možnost sprchování     
  Venkovní: školní hřiště 
  Zařazení ve výuce: 3 dny v týdnu tělocvična a venkovní hřiště (celkem 14 vyuč. hod. týdně) 
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  Nepovinné předměty a kroužky - sportovní hry. Tělovýchovné chvilky: nepravidelně 
  Přestávky: školní hřiště, zahrada –velká přestávka za přítomnosti ped. dozoru, v závislosti na počasí 

D. Příchod do školy a výuka ve sportovní hale 
1. Škola je přístupná v době 7:20 - 18.00. Vyučování začíná denně od 8.25 (0. hodina 7.30). Příchod 

do 15 minut po začátku hodiny není klasifikován jako neomluvená hodina, ale jako přestupek 
(pozdní příchod), který se může opakovat maximálně 3x do pololetí, dále je již kázeňsky řešen. 
Žákům, kteří přijdou do výuky TV s maximálně desetiminutovým zpožděním a převlečení do 
cvičebního úboru, je umožněna aktivní účast na hodině, ovšem s evidovaným pozdním příchodem. 
Později příchozí žáci nemají možnost aktivního zapojení do výuky. Tuto hodinu TV si mohou po 
dohodě s vyučujícím nahradit v rámci sportovních her. 

2. Po vstupu do budovy školy je žák povinen provést elektronickou registraci svého příchodu. Tuto 
registraci provádí též při posledním odchodu z budovy. Registrací dokládá svoji přítomnost ve škole 
z důvodu možnosti ověření prostřednictvím dálkového přístupu pro rodiče. Nepřítomnost ve výuce je 
nadále zaznamenávána vyučujícím do třídní knihy.    

3. Žáci, kteří zahajují výuku tělesnou výchovou ve sportovní hale, jsou povinni do prostor šaten 
vstupovat již přezuti v obuvi určené pro pohyb ve školní budově. Po převlečení do cvičebního úboru 
žáci čekají na příchod učitele v prostoru chodby před šatnami a laboratoří. Do velkého i malého sálu 
sportovní haly vstupují výhradně v předepsané, čisté sálové sportovní obuvi (pravidlo platí pro 
jakoukoliv výuku ve sportovní hale v kteroukoliv denní dobu v souladu s provozním řádem haly).    

 E. Odchod ze školy 
1.   Odchod ze třídy k šatním skříňkám je společný a děje se na základě pokynu vyučujícího. Žáci 

opouští třídu na konci výuky až po uklizení třídy: umytá tabule, zavřená okna, zvednuty židle, 
zhasnutá světla. Po chodbách školy se pohybují chůzí, nikoliv během. Svým pohybem neohrožují 
bezpečnost a zdraví ostatních osob.  

2.  Do školní jídelny se žáci přesouvají disciplinovaně a dbají pokynů učitele konajícího dohled nad 
žáky. Při nedodržování vnitřního řádu školní jídelny se vystavují riziku kázeňského postihu. 

3.  Předčasný odchod ze školy je žák povinen hlásit učiteli nadcházející hodiny, kterému předloží 
omluvenku ve studijním průkazu nebo v omluvném listu. Učitel potvrdí předčasný odchod svým 
podpisem. Pokud nebude odchod nahlášen, bude brán jako neomluvená hodina.  

4.  Během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět areál školy. Opuštění je možné pouze se 
svolením vyučujícího konajícího dohled, případně třídního učitele či zástupce vedení školy. Není 
v žádném případě dovoleno opouštět budovu školy za účelem zakoupení potravin v prodejně 
Potraviny Na Kovárně (nevztahuje se na dobu přerušení výuky, pokud má žák udělen souhlas od 
zákonných zástupců). Po opuštění budovy škola nezajišťuje dohled nad žáky. 

5.  Žáci nesmí pro odchod ze školy používat jiný než hlavní vchod. Průchod bezpečnostními 
protipožárními dveřmi na 1. poschodí je povolen pouze v doprovodu zaměstnance TG. 

F. Přesuny do jiných prostor v průběhu vyučování 
1. Jedná-li se o přesuny v budově školy, žáci přecházejí samostatně tak, aby nenarušovali vyučování 

v ostatních třídách, do specializovaných učeben jen v doprovodu vyučujícího. Po dobu výuky 
v jiných učebnách si žáci nesmí ponechávat cenné věci ve svých kmenových učebnách, škola za 
ně neručí. K tomu jim slouží šatní skříňky, mohou také využít možnosti úschovy v sekretariátu TG. 

2. Přesun mimo budovu školy se děje pod vedením vyučujícího. V případě přesunu do prostor za 
účelem půlené výuky cizího jazyka (prostor zřizovatele školy) se žáci přesouvají rovněž společně 
s vyučujícím. 

 G. Provoz ve škole a mimo ni 
1. Výuka probíhá dle rozvrhů schválených ŘG, o příp. krátkodobých změnách informuje vedení školy 

na nástěnkách v přízemí a v 1. patře, na obrazovce v aule a na webových stránkách školy. Žáci 
jsou povinni aktuální změny rozvrhu sledovat a být připraveni na výuku. 

2. Žáci se na výuku systematicky připravují. Před zahájením vyučovací hodiny mají připraveny 
potřebné pomůcky.  

3. Žákům není dovoleno manipulovat s učitelským počítačem (včetně skříňky, v níž je uložen) 
a audiovizuální technikou, používat ve škole nelegální software a porušovat autorská práva. 
Žákovské počítače jsou určeny k výukovým účelům. Plagiátorství, tj. vydávání cizí práce za vlastní, 
je považováno za podvod a nebude uznáno jako splněná práce, případně bude postiženo 
výchovnými opatřeními. 

4. Žáci vyšších ročníků se přihlásí do stanoveného data na výuku ve volitelných předmětech. Po 
oznámení vedení školy o otevření volitelných předmětů je přihlášení závazné a nelze ho již bez 
souhlasu ŘG měnit. V případě objektivních příčin rozhodne ŘG o skutečnosti, že se vypsaný 
volitelný předmět nebude realizovat, a ponechá žákům dostatečný časový prostor pro náhradní 
volbu. 

5. Žáci se účastní výuky nepovinných předmětů či zájmových kroužků, pokud se na ně přihlásili. 
Odhlásit se mohou na základě písemné žádosti v pololetí školního roku. 
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6. Do sekretariátu školy žáci vstupují pouze během určených přestávek a po 14. hodině, v průběhu 
vyučovacích hodin jen výjimečně na požádání vyučujícího. 

7. V aule školy (1. poschodí) nesmí žáci bez svolení vyučujících sami používat audiovizuální techniku. 
Taktéž není dovoleno konzumovat jídlo. Prostor auly je monitorován. 

8. Používání mobilních telefonů a jiných předmětů nesouvisejících s výukou není v průběhu 

vyučovacích hodin povoleno, pokud nestanoví vyučující jinak. Mobilní telefon musí být v průběhu 
výuky vypnutý. V případě písemného přezkušovaní odevzdají žáci veškerá elektronická zařízení na 

vyzvání vyučujícímu. Je zakázáno používat předměty, které mohou způsobit zranění nebo ničení 
školního majetku – a to i v době o přestávkách, před a po ukončení výuky. Do této skupiny patří 
nože, skateboardy, In-line brusle, koloběžky, kola a jednokola a předměty tomu podobné. Porušení 
zákazu bude hodnoceno jako přestupek a vyhodnoceno v souladu se Systémem výchovných 
opatření.  

9. Používání notebooků a netbooků u žáků na nižším stupni gymnázia je povoleno pouze pro výukové 
účely a se souhlasem vyučujícího, resp. na základě uděleného podpůrného opatření 
prostřednictvím Speciálně pedagogického centra. Nerespektování tohoto pravidla je považováno za 
kázeňský přestupek. 

10. V souladu se zákonným předpisem mají žáci zakázáno kouřit (zákaz platí i pro elektronické cigarety) 
nebo požívat jiné omamné látky během výuky a v době před zahájením vyučování a po jeho 
skončení na pozemku školy a přilehlé komunikaci. V případě porušení zákona budou udělena 
výchovná opatření dle Klasifikačního řádu.   

11. V prostorách školy je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky a pod jejich 
vlivem se účastnit výuky.  

12. Žáci smí otevírat okna pouze při vyučování, a to jen se svolením učitele. Je zakázáno sedět na 
okenních parapetech. V učebnách v přízemí je zakázáno okny vstupovat a vystupovat. 

13. Ve sportovní hale v přízemí se smí žáci samostatně pohybovat pouze v prostoru tomu vymezeném - 

chodbička před laboratoří a WC.  Je zakázáno vstupovat na schodiště sportovní haly, do malého 
sálu a prostoru šaten sportovní haly, pakliže se žáci nepřipravují na výuku tělesné výchovy.  

14. Pobyt na venkovním hřišti je dovolen jen v hodinách TV, o velkých přestávkách pouze v přítomnosti 
pedagogického dozoru a v době přerušení výuky. Venkovní prostor přednostně využívá školní 
družina ZŠ. Přístup na prolézačky není žákům TG povolen, prolézačky slouží pouze žákům ZŠ.  

15. Po dobu výuky mimo budovu školy (ŠVP, kurzy, exkurze, výměnné pobyty, tematické zájezdy, výlety 
apod.) platí kromě ŠŘ i Školní řád pro mimoškolní akce, vycházející ze specifických podmínek 
akce. Žáci i jejich zákonní zástupci stvrzují svým podpisem jeho znění. 

16. Je zakázáno používání vlastních nabíječek mobilních telefonů, napájecích zdrojů notebooků a jiných 
elektrospotřebičů. Vysloveně se zakazuje používání rychlovarných konvic a mikrovlnných trub.  

H. Studijní průkaz – prostředek vzájemné komunikace školy a rodičů. 
1. Žáci nižšího stupně vlastní studijní průkaz (dále jen SP) platný pro jeden školní rok, ve kterém jsou 

fotografie žáka, razítko školy, podpisy a základní údaje o žákovi. SP slouží jako prostředek pro 
informace zákonnému zástupci žáka o kázni a pro důležitá sdělení. SP žák používá pro zdůvodnění 
nepřítomnosti ve výuce. Při ztrátě či poškození SP je žák povinen si zakoupit nový v sekretariátu 
školy za cenu 100,- Kč. Totéž platí i pro omluvný list (blíže H. 2) 

2. Žáci vyššího stupně používají k omlouvání absence výhradně oficiální omluvný list. 
I. Služba 

1. Žáci vykonávají ve dvojicích týdenní službu ve třídě. Úkoly služby určí TU v souladu se ŠŘ. Jména 
žáků konajících službu jsou uvedena v třídní knize. Služba je odpovědná za pořádek ve třídě 
(třídění odpadků, doplňování křídy a fixů, péče o květiny, mazání tabule, pořádek ve třídě a jiné).  

2. Nedostaví-li se z jakýchkoliv důvodů vyučující do výuky, je povinností služby tuto skutečnost 
nahlásit v době od 5 do 10 minut po zahájení hodiny v sekretariátu gymnázia. Neplnění úkolů služby 
opravňují učitele k prodloužení služby, resp. jiným výchovným opatřením (dle SVO). 

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, minimální preventivní program a ochrana 
před projevy diskriminace 
 
A. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. TG zajišťuje při vzdělávání a činnostech s ním přímo souvisejícím bezpečnost a ochranu zdraví 
žáků v souladu s ustanovením § 29 školského zákona. 

2. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
vyučování. Poučení provádí TU ve formě seznámení s tímto ŠŘ, zásadami bezpečného chování ve 
třídě, na chodbách, schodištích, u šatních skříněk, při příchodu a odchodu ze školy, se zákazem 
přinášet do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním, s postupem při úrazech, s nebezpečím 
vzniku požáru a chováním v krizových situacích, se schématem únikové cesty v případě výskytu 
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nebezpečí. Tuto skutečnost stvrzují žáci svým podpisem. V předmětech fyzika, chemie, tělesná 
výchova, informatika a výpočetní technika a před výukou v laboratoři, jazykové učebně a učebně 
výpočetní techniky provádí vyučující poučení na počátku první vyučovací hodiny ve školním roce. 
Tuto skutečnost zaznamená do třídní knihy. 

3. TU seznámí žáky s traumatologickým plánem a prevencí rizik školy. 
4. Před vícedenními akcemi mimo školu jsou žáci poučeni o zásadách bezpečnosti.   
5. V případě úrazu ve škole jsou žáci povinni respektovat rozhodnutí vyučujícího, který postupuje 

v souladu se zásadami poskytnutí první pomoci a další péče o žáky. O úrazu žáka informuje 
vyučující, který ho zaznamenal, zákonného zástupce žáka.  

6. Žák je povinen ihned nahlásit případný úraz, který nebyl registrován vyučujícím (o přestávce, při 
tělesné výchově, případně při jiné výuce). Na hlášení úrazu po opuštění budovy školy žákem, 
případně po ukončení akce nebude brán zřetel. Výjimku tvoří vyjádření ošetřujícího lékaře, který 
diagnostikuje zranění v době výuky. 

B. Primární prevence a rovný přístup  
1. Žáci jsou upozorňováni na rizika vzniku sociálně patologických jevů. TG nabízí pomoc při řešení 

obtížných situací žáků, v případě problému s užíváním návykových látek se žáci mohou obrátit na 
výchovného poradce, třídního učitele či jiného učitele.  

2. Škola průběžně sleduje konkrétní podmínky a situace z hlediska rizik sociálně patologických jevů a 
snaží se o jejich včasné zachycení.  

3. TG vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času žáků. Žáci jsou zapojováni do 
nejrůznějších soutěží, olympiád a odborné činnosti. Žák TG není pouhým anonymním objektem, 
jemuž má být poskytováno v rámci předepsaného počtu hodin určené vzdělání, je individuální 
osobností, na kterou je podle toho nahlíženo.  

4. TG zajišťuje rovné přístupy ke vzdělání všem žákům bez rozdílu národnosti a náboženského 
vyznání. Díky soustavě bezbariérových přístupů mohou na TG studovat i tělesně handicapovaní 
žáci.  
 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy 
 

1. Žáci chrání společný majetek školy, při jeho úmyslném poškozování se žáci podílí na náhradě 
   škody. 

2. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci odpovídají TG za škodu, kterou způsobili a jejíž plnění    
     pojišťovna odmítla. 
3. Pro trvalé uchování majetku v dobrém stavu napomáhá kamerový systém, prostřednictvím 
    bezzáznamové kamery je elektronicky monitorován prostor schodiště a auly v I. poschodí. 

4. Žák je povinen neprodleně nahlásit škodu, kterou způsobil neúmyslně nebo které si všiml.  
 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
 

1. Žáci jsou hodnoceni v souladu se školským zákonem dle ustanovení § 51, 52, 53, 54, 55 (prima až 
kvarta) a § 69 (kvinta až oktáva).  V případě, že žák nesplní za dané klasifikační období 70% 
docházky, je možno k uzavření klasifikace nařídit zkoušku v náhradním termínu, případně zkoušky 
pro doplnění podkladů ke klasifikaci. Podrobněji se hodnocení výsledků vzdělávání věnuje 
Klasifikační řád (článek VIII. školního řádu). 

2. Ukončení studia dosažením úplného středního vzdělání s maturitou probíhá v souladu se zněním 
školského zákona a vyhlášky č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na TG jsou zakotvena ve smlouvě o poskytování 
všeobecného vzdělání na gymnáziu, kterou uzavírá škola se zákonným zástupcem žáka, popřípadě 
se zletilým žákem (článek II. smlouvy).  

 

VI. Pravidla vzájemných vztahů žáků s pedagogickými pracovníky a ostatními 
zaměstnanci školy 
 

1. Žáci dodržují společenské zásady a pravidla slušného chování, respektují pracovníky školy, 
pracovníky smluvních pracovišť i své spolužáky. Úzce spolupracují se svým třídním učitelem. 

2. Žáci chodí do školy vhodně upraveni a oblečeni. 
3. Žáci chodí do školy řádně připraveni, nosí s sebou učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a 

pokynů učitelů. Nevypracuje-li žák domácí úkol, omlouvá se učiteli na začátku hodiny. 
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4. Žákům není dovoleno používat vulgární výrazy, hrubé slovní a fyzické útoky vůči pedagogickým 
pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy. 

5. Žáci jsou povinni respektovat požadavky pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců 
školy, jsou-li tyto plně v souladu s procesem vzdělávání a výchovy na škole. Domnívá-li se žák, že 
je pokyn v rozporu se školním řádem, má právo toto sdělit třídnímu učiteli, resp. vedení školy. 

6. Žáci se chovají s ohleduplností a úctou ke školní dokumentaci v tištěné i elektronické podobě. 
Součástí dokumentace jsou omluvné listy nebo studijní průkazy, které jsou žáci povinni mít u 
sebe a na požádání předložit třídnímu učiteli nebo členu vedení školy.  

7. Žáci získávají návyky sebeovládání a chovají se ve školní budově ohleduplně, umírněně a 
nenarušují klidný průběh vyučovaní, chodí po pravé straně schodiště a chodeb a chovají se tak, 
aby nezpůsobili zranění a jakékoliv škody sobě nebo spolužákům či ostatním osobám ve škole. 
 

VII. Systém výchovných opatření - SVO 
 
Tvoří samostatný článek, který je nedílnou součástí tohoto ŠŘ. S jeho zněním jsou žáci seznámeni na 
začátku každého školního roku prostřednictvím svých TU. 
A. Pochvala  
B. Výchovná opatření 
-      Napomenutí třídního učitele 
-      Důtka třídního učitele 
-      Důtka ředitele školy 
-      Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia     
C. Opatření za poškození majetku školy 

 

VIII. Klasifikační řád 
 
Tvoří samostatný článek, který je nedílnou součástí tohoto ŠŘ. S jeho zněním jsou žáci seznámeni na 
začátku každého školního roku. 
 

IX. Ochrana osobních údajů ve škole 
 
Práva a povinnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů se řídí SMĚRNICÍ 18/2018 k ochraně osobních 
údajů, která je v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. (tzv. adaptační zákon) 
a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně os. údajů (tzv. GDPR) 

 povinnost zachovávat mlčenlivost pro pedagogy školy, 
 právo zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, 
 souhlas se zpracováváním osobních údajů, 
 informovaný souhlas, 
 zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich svolení 
 
 

X. Školní řád pro mimoškolní akce 
 
Tvoří samostatný článek, který je nedílnou součástí tohoto ŠŘ. S jeho zněním jsou žáci seznámeni na 
začátku každého školního roku. 

 
 

XI. Ostatní ujednání 
 
Na základě rozhodnutí pedagogické rady a doporučení školské rady je možné v průběhu školního roku 
ŠŘ aktualizovat, TU pak s jeho novým zněním neprodleně seznámí žáky. Původní znění ŠŘ bylo 
schváleno Pedagogickou radou dne 16. 12. 2004 a projednáno Školskou radou 15. 9. 2005. Aktuální 
verze byla schválena Pedagogickou radou dne 31. 8. 2020 a školskou radou dne 31. 8. 2020 s účinností 
od 1. 9. 2020. 

      
         
                                                                                                 ______________________ 

                        Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG 


