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Abstrakt 

Práce pojednává o školních řádech. Hlavním cílem a výstupem práce je upravený 

školní řád Gymnázia Přírodní škola. V práci byly použity výstupy z dotazníkového 

šetření školní komunity, rozbor školních řádů jiných škol a aplikace metodiky MŠMT. 

Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že většina respondentů celý školní řád nečetla, 

ale více než polovina má pocit, že je důležitý pro dobré fungování školy. 

Klíčová slova: Školní řád, gymnázium, Přírodní škola, MŠMT, dotazník, školní 

komunita, Školský zákon, vnitřní právo, žák, učitel  
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1 Úvod 

Každá škola má zákonnou povinnost mít schválený školní řád s patřičnými 

náležitostmi. Školní řád je typickým příkladem vnitřního práva, kterým nějaká komunita 

stanovuje práva a povinnosti svých členů. Konkrétně tento školní řád upravuje jak 

práva a povinnosti učitelů, žáků a zákonných zástupců, tak například podmínky pro 

klasifikaci nebo docházku.  

Cílem práce bylo zjistit, jak by školní řád měl vypadat a jak vypadá na jiných školách. 

Chtěl jsem připravit úpravu stávajícího školního řádu Gymnázia Přírodní škola. Měl 

jsem totiž pocit, že se v něm vyskytuje hodně neobratných vyjádření a nedostatků, 

které omezují jeho správné fungování. Chtěl jsem tedy pomocí informací z řádů jiných 

škol, metodické pomůcky MŠMT, dotazníkového šetření školní komunity a diskuze 

s učiteli upravit a doplnit stávající školní řád tak, aby mohl lépe fungovat. Nechtěl jsem 

se však zabývat pouze tím, jak vypadá školní řád naší školy, ale i tím, jestli je nějaký 

zásadní rozdíl mezi školním řádem „alternativní“ školy a školním řádem státních nebo 

jiných soukromých škol. Dále z mé práce vyplynuly i jiné zajímavé výsledky, se kterými 

jsem napřed vůbec nepočítal.  

Hlavním výstupem celé práce je upravený školní řád Gymnázia Přírodní škola a tato 

krátká závěrečná zpráva.  
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2 Metodika 

K dosažení svých cílů jsem využíval pět metod získávání informací pro svou práci: 

1. Analýza školního řádu Přírodní školy, vyhledání problematických pasáží 

2. Dotazníkové šetření školní komunity 

3. Sběr informací od vedoucího práce a jiných učitelů 

4. Rešerše školních řádů jiných škol 

5. Aplikace metodické pomůcky pro tvorbu školních řádů MŠMT 

2.1 Analýza školního řádu 

Ve svém záměru práce jsem napsal (viz Příloha 2 – Záměr práce):  

Ze školního řádu nechci odstranit pouze části, které nedávají smysl, ale i ty, které 

očividně nejsou dodržovány. U takovýchto věcí jsou totiž pouze dvě možnosti a to buď: 

a) Danou část odstranit. 

b) Začít vyžadovat dodržování. 

Tudíž jsem se zaměřil na vyhledávání problematických pasáží a jejich uvedení do 

souladu s reálným fungováním školy. 

2.2 Dotazníky pro školní komunitu 

Rozdal jsem zhruba 80 dotazníků pedagogickému sboru a ve třech třídách (Lambda, 

Mí, Ný). Celkově mi dotazníky vyplnilo 56 členů školní komunity. Celý tento průzkum 

byl proveden na konci školního roku 2016/2017. 

Dotazníkem jsem chtěl dosáhnout uceleného sběru informací a dát každému možnost 

se vyjádřit. Celkově jsem se v dotazníku ptal na osm otázek (viz Příloha 1 – Dotazník 

pro školní komunitu). 

2.3 Rešerše školních řádů 

Vybral jsem si šest škol, u kterých jsem na jejich webových stránkách našel školní 

řády, přičemž podmínkou byl alespoň jeden školní řád „alternativní“ školy. Tou 

nakonec byla soukromá Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci. Dále 

jsem přečetl školní řád soukromého církevního gymnázia Arcibiskupské gymnázium v 

Praze a soukromého Gymnázia a základní školy - Nový PORG. Další řády byly ze tří 

státních škol Gymnázia Jana Keplera, Gymnázia Nad Štolou a Gymnázia Jana 

Nerudy.  
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Všechna tato státní gymnázia jsou poměrně velká, ale i mnou vybrané soukromé školy 

rozhodně nepatří mezi malé a neznámé. „Alternativní“ škola Da Vinci je zde proto 

stavěná do pozice jistého outsidera, protože je ze zmíněných škol nejmenší. Pokud se 

nepohybujete v dobře informované společnosti, tak je jistě i nejméně známá.  

2.4 Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu 

Tato pomůcka vydaná v roce 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro 

ředitele škol k tvorbě školního řádu čj. MSMT-10862/2015 mi hlavně pomohla zjistit, 

co všechno by měl školní řád obsahovat.   
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3 Hlavní výstupy práce 

3.1 Analýza školního řádu a zdůvodnění potřeby jeho úpravy 

Každý školní řád by měl obsahovat veškeré informace o studiu na dané škole a to od 

práv a povinností žáka, zákonného zástupce, nebo učitele, přes různá nařízení 

k běžnému fungování ve škole (kam žák smí a nesmí, v kolik má přijít do školy), až po 

pravidla klasifikace a kázeňských opatření. Zkrátka všechno, co by daný žák, nebo jiná 

osoba pro kterou je řád určen, chtěla, nebo měla vědět. Školní řád chrání všechny, ale 

především ty, kteří znají jeho obsah a řídí se podle něj. 

Již několik let jsem velmi často poukazoval na špatné fungování školního řádu. Jako 

jeden z mála žáků jsem o něm měl přehled natolik, abych věděl, kde přesně se v něm 

dle mého názoru nacházejí chyby. Byly zde části, které již nebyly aktuální, protože se 

například škola přestěhovala do jiných prostor.  

Dalšími problémy byly části neslučující svůj obsah s realitou. Takovýchto částí se ve 

školním řádu nevyskytovalo mnoho, ale týkalo se to například hlavy IX. odstavce h., 

který zakazoval jakékoliv sportování v prostorách školy mimo tělocvičnu. Toto 

ustanovení není v praxi dodržováno, běžně žáci dostanou povolení učitele, které je ale 

„právně“ neplatné vzhledem k rozporu s tímto odstavcem ve školním řádu. V naší 

škole se všichni snaží preferovat osobní domluvu a ne jen doslovné dodržování 

předpisů. Nicméně pokud učitel vydá povolení v rozporu se školním řádem a někdo se 

zraní, mohl by mít problémy. 

Vyžadovat dodržování částí řádu, které neodpovídají realitě provozu školy, nepovažuji 

za moudré a někdy i za možné. Proto vidím řešení v jejich odstranění, nebo ještě lépe 

uvedení do souladu se současnou praxí. 

Mým cílem bylo, aby předpisy dávaly smysl. Proto v tomto případě bude stačit doplnění 

části: „pokud učitel nestanoví jinak“. Toto doplnění nechává prostor pro učitele, aby 

nastavili pravidla, která budou přímo sedět na danou situaci a zároveň bude řád 

otevřen lepší komunikaci mezi žáky a učiteli.  

Realitě neodpovídá ani hlava IX. odstavec d., kde je napsáno, že klíč od vaší šatní 

skříňky nemá nikdo jiný než vy, což není pravda, vzhledem k náhradním klíčům a 

univerzálu ve sborovně. Dalším takovým příkladem je hlava IX. odstavec o., který 

pojednává poněkud zkresleně o funkci školní služby.  
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Domnívám se, že hodně částí může být opět funkční a to díky poměrně malým 

opravám. Snažil jsem se tedy změny dělat co nejméně drastické a nepřesné části jen 

přeformulovat do správného znění, případně doplnit. 

3.2 Pomůcka MŠMT 

Pomůcku jsem používal hlavně v prvotní fázi, abych se ujistil, co má všechno řád 

obsahovat. Tato pomůcka obsahuje všechny informace pro vytvoření zcela nového 

školního řádu, včetně odkazů na pasáže ze školského zákona. Posloužil mi také při 

hledání formulací v jiných školních řádech. Píše se zde, jak by měl obecně řád 

vypadat, ale jsou zde i všechny jeho konkrétní náležitosti. Díky těmto informacím se 

mi mnohem lépe hledaly veškeré chybějící části, které by bylo třeba doplnit.  

3.3 Dotazníky 

Mou prvotní domněnkou bylo hlavní část informací pro nový školní řád získat tak, aby 

byly již od začátku ušity na míru přímo našemu fungování a tomu, jak má škola 

vypadat. Chtěl jsem toho dosáhnout pomocí dotazníků s osmi otázkami (viz Příloha 1 

– Dotazník pro školní komunitu), které jsem rozdával školní komunitě v hodinách. 

Avšak jejich reakce nebyla až tak inspirativní, jak jsem doufal, že bude. Bohužel jsem 

z dotazníků nedostal prakticky žádné návrhy na změny, ale i přesto z dotazníků 

vyplynuly alespoň nějaké zajímavé informace. 

Celkově jsem měl 56 respondentů ze školní komunity. Z nich pouze 6 někdy četlo celý 

školní řád, 30 četlo část a 18 jej nečetlo vůbec. 29 respondentů uvedlo, že jej četli 

proto, že je v řádu něco konkrétního zajímalo. Zajímavé je, že z 36 respondentů, kteří 

četli část, nebo celý školní řád, pouze 7 odpovědělo, že ho znají dobře, nebo docela 

dobře. Dalších 8 odpovědělo, že ho znají „tak napůl“, nebo trochu. A 23, že ho znají 

špatně, nebo vůbec. Druhým zajímavým výsledkem bylo, že 31 respondentů na otázku 

„Proč by se měl školní řád dodržovat?“ odpovědělo, že je to kvůli tomu, aby škola 

fungovala, případně aby byla vymezena nějaká pravidla. Poslední otázkou, kterou 

jsem vyhodnocoval, bylo, jestli jim připadalo v řádu něco nejasné. Na tuto otázku 

z počtu 36 respondentů (opět jen ti, kteří četli část, nebo celý řád) odpovědělo 8 

respondentů, že jim připadalo něco nesrozumitelné, 8 nevědělo, nebo si to nepamatují 

a 22, že jim přišlo všechno srozumitelné.  

Dále zde byly otázky, u kterých jsem doufal, že dostanu nějaké konkrétní návrhy. Tyto 

otázky byly buď: „Co by mělo v novém školním řádu zůstat?“, nebo „Co by se mělo 
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v novém školním řádu změnit?“. Bohužel tato otázka byla velmi často nevyplněná, 

nebo respondenti psali, že nevědí. Poměrně častou odpovědí bylo, že by se měla 

změnit vyhláška pro fungování mobilních telefonů. Původně jsem měl v plánu na téma 

mobilních telefonů nějakou diskuzi s Františkem Tichým (ředitel Gymnázia Přírodní 

škola), protože jsme se již dříve domlouvali, že by bylo třeba pravidla nějak upravit. 

Bohužel jsem ale nakonec nedostal prostor a mezitím vyšla v platnost nová vyhláška 

ředitele školy. Proto jsem do své práce tento poměrně často zmiňovaný bod nepřidal. 

Jeden respondent na otázku „co by se mělo změnit“ odpověděl, že by se pravidla měly 

více přizpůsobit reálnému dění ve škole. O to jsem se tedy pokusil a zároveň vypustil 

body, které již nejsou aktuální. Toto přání jsem doufám vyplnil.  

V dotaznících jsem také našel odpověď, že je školní řád moc dlouhý a měl by se zkrátit. 

To sice není možné, protože Školský zákon udává náležitosti školního řádu 1, ale jde 

o dobrý podnět, jak by se dalo v této, nebo v podobné práci pokračovat. Mohla by být 

sepsána pravidla, nebo nějaký stručný výtah školního řádu, který by byl jednodušší 

a kratší. Tato pravidla by pak byla lépe srozumitelná pro všechny žáky.  

3.4 Školní řády jiných škol 

V mé práci mi nejvíce pomohlo čtení jiných školních řádů. Vzhledem k tomu, že jsem 

nevybíral školy podle řádů, ale pouze podle toho, o jakou školu se typově jednalo 

(alternativní/soukromá/státní), tak jsem nevěděl, jak moc dobře vypracované jejich 

řády budou. Připadaly mi z většiny o něco lépe vypracované než náš školní řád. Hlavně 

školní řád Arcibiskupského gymnázia, který byl vypracován velmi podrobně, ale také 

obsáhle. Domnívám se tedy, že i tam může nastávat stejný problém, jaký byl 

zmiňovaný několika žáky naší školy v dotaznících a poukazuje na něj i František Tichý 

(ředitel Gymnázia Přírodní škola), že školní řád je moc dlouhý a nikdo ho proto nezná. 

V řádech jiných škol jsem se většinou inspiroval nějakým bodem, nebo jsem přímo 

věděl, co hledám (díky metodice MŠMT) a jen jsem sledoval různé formulace a snažil 

                                            

1 Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu. In: . Praha: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, 2015, ročník 2015, MSMT-10862/2015. 
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se vytvořit tu nejlepší. Některé části jsem musel ještě přeformulovat, aby přímo seděly 

na provoz naší školy, zejména s ohledem na funkce, které na škole zastávají žáci.  

Příklad – Hlava IV. odstavec l: 

„neodkladně nahlásit případnou nevolnost, náhlé zdravotní potíže či jiný úraz, k nimž 

dojde během vyučování, nebo o přestávce, případně na výjezdu školy, učiteli nebo 

členu zdravotnické komise (zdravotník při vážnějším úrazu informuje ředitele školy, 

učitele, nebo hlavního zdravotníka)“. 

Tento bod je dobrým příkladem nové formulace. Byla do něj zahrnuta funkce 

zdravotnické komise. Touto úpravou se předpis dostal do souladu s reálným 

fungováním. 

3.5 Porovnání (alternativní x státní) 

Tato část práce bohužel nevyplynula až tak dobře, jak jsem předpokládal. Myslel jsem, 

že mezi řády bude větší rozdíl. Tuto domněnku mi však překazila pomůcka MŠMT, 

kde je přesně napsáno, jaké části má řád obsahovat. Všechny školy se 

pravděpodobně této metodiky při tvorbě svých řádů držely, respektive podle ní své 

řády upravily, tudíž rozdíly nebyly příliš zásadní. Jedním z větších rozdílů bylo 

například slovní hodnocení, které mají na škole Da Vinci. Školní řády státních škol byly 

oproti řádu školy Da Vinci psány mnohem normativněji. Domnívám se tedy, že školní 

řád Da Vinci se pro děti bez dřívějších znalostí četby administrativně psaných textů čte 

mnohem lépe než řády ostatních škol a to hlavně Arcibiskupského gymnázia, který je 

sice napsaný velmi dobře, ale i složitě a ke čtenáři není svou formou tolik přívětivý. 

Řády tedy z většiny obsahují ty stejné informace, ale podávají je trochu jinou formou.  

3.6 Shrnutí úprav školního řádu Gymnázia Přírodní škola 

Celkově navrhuji na úpravu 24 bodů a nový úvod školního řádu. Nejvíce změn navrhuji 

v hlavách upravujících práva a povinnosti žáků a provoz ve škole. Dále ještě byla 

přidána nová hlava upravující práva a povinnosti studentské rady. Tato hlava 

především odkazuje na Jednací řád (jakožto nejvyšší dokument studentské rady). Své 

návrhy na úpravy jsem předložil ke konzultaci učitelům a v době odevzdání práce 

nebyla vznesena žádná kritická připomínka. Řád předám řediteli školy, který ho 

pravděpodobně představí pedagogické radě a dále pak školské radě, která ho schválí, 
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nebo vrátí zpět k úpravě. Kdyby všechno šlo rychle, tak by školní řád mohl být funkční 

od nového školního roku (2018/2019). 

Chtěl bych také upozornit na nějaké úpravy, které by mohly být brány kontroverzně.  

Jedním z mých návrhů je, že bych úplně odstranil bod o nemožnosti omluvení hodin 

kvůli autoškole. Má být apelováno na starší žáky, aby si všechny tyto aktivity řešili 

mimo výuku (návštěvy lékaře, autoškola, jiné aktivity přímo nesouvisející s výukou). 

Avšak škola by si dle mého měla být vědoma, že občas není možné, nastavit si sám 

termín těchto aktivit.  

Dalším bodem je neudělování třetího stupně z chování za neomluvené hodiny za 

pololetí. Tento návrh vzešel z debaty s ředitelem školy a já souhlasím, že většinou se 

ani nemusí jednat o chybu žáka. Navíc třetí stupeň by se měl dávat za mimořádné 

kázeňské prohřešky.  

Třetí kontroverzní změnou by mohlo být odstranění bodu o povinnosti žáků nosit do 

školy studentský průkaz. Pokud vím, tak bylo sděleno žákům, že nemají povinnost mít 

ISIC a školní průkazy se zrušily, když se zavedly ISIC karty. Tato změna byla však již 

jednou konfrontována jedním z učitelů a proto se domnívám, že by se o ní mělo ještě 

diskutovat. 

   



 

9 
 

4 Závěr 

Pročetl jsem metodiku MŠMT a s její pomocí jsem udělal analýzu stávajícího školního 

řádu. Vytipoval jsem si části řádu, které podle mého názoru bude třeba upravit. Vytvořil 

jsem dotazník a shromáždil jsem jeho pomocí názory školní komunity. Z dotazníků 

také vyplynula informovanost žáků o obsahu řádu. Zjistil jsem, že valná většina naší 

školní komunity nezná školní řád a nečetla ho celý a to i přes to, že většině 

dotazovaných připadá důležitý k tomu, aby škola fungovala. Vzhledem k formě a 

velkému rozsahu může být školní řád, zejména pro mladší studenty, hůře srozumitelný 

a náročný ke čtení. Porovnal jsem školní řády alternativní, soukromé, církevní a tří 

státních škol a nezjistil jsem žádné zásadní rozdíly. S pomocí řádů jiných škol a 

metodiky MŠMT jsem navrhl úpravy školního řádu Přírodní školy. Vložil jsem nové 

pasáže, které chyběly, nebo jsem stávající doplnil či přeformuloval. Povedlo se mi 

upravit školní řád tak, že bude dle mého názoru funkčnější. Tuto úpravu školního řádu 

předložím řediteli školy ke schválení.  
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7 Přílohy 

 

7.1 Příloha 1 – Dotazník pro školní komunitu 

Muž / Žena       Nižší stupeň / Vyšší stupeň / Učitel 

 

Dotazník ke změnám ve školním řádu 

 

 

Můžete to vzít, jak chcete. Je to prostor pro vaše vyjádření. Můžeme něco změnit.  

 

1. Školní řád jsem: (Kdy naposledy?): 

a) Četl celý 

b) Četl část 

c) Nečetl 

2. Proč jsem ho četl/nečetl? 

 

 

3. Připadalo ti něco nejasné? 

 

 

 

4. Co by se mělo v novém školním řádu změnit? 

 

 

 

5. Co by mělo v novém školním řádu zůstat? 

 

 

6. Jaký vidíte přínos školním řádu? 

 

 

 

7. Proč by se měl školní řád dodržovat? 

 

 

 

8. Jak dobře školní řád znám?  
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7.2 Příloha 2 – Záměr práce  

Téma práce: Práce by měla pojednávat o školních řádech. Jak se například liší školní řády na 

různých školách.  

Cíl práce: Mým cílem, je udělat úpravu školního řádu na Přírodní škole. Také bych chtěl mou 

úpravu předložit na školskou radu. Chtěl bych zjistit, co by každý takový školní řád měl 

obsahovat a co tak obvykle obsahuje. Zároveň se chci ve své práci pokusit zajít co nejhlouběji 

právě ve školním řádu naší školy a najít co nejvíce chyb, které tam jsou. Tyto chyby bych se 

pokusil odstranit, nebo předělat tak, aby byl řád použitelný. Ze školního řádu nechci 

odstranit pouze části, které nedávají smysl, ale i ty, které očividně nejsou dodržovány. U 

takovýchto věcí jsou totiž pouze dvě možnosti a to buď: 

1) Danou část odstranit. 

2) Začít vyžadovat dodržení. 

Takže v nějakých případech to bude jistě na posouzení, co z toho bude lepší.  

Jak to udělám: Chtěl bych práci udělat: 

a) Formou sepsání nějakých podnětů, které napadají mě. 

b) Sepsání podnětů, které napadají jiné členy společenství. 

c) Formou vyhledávání v jiných školních řádech a přebíráním určitých pasáží. Chtěl 

bych zkusit využít školní řády jak škol, které se jejich aktivitami dost podobají té 

naší, ale zároveň i státních škol, které svojí formou mají více konzervativní přístup. 

Až budu mít sepsané všechny podněty, tak přijde část filtrování, kdy se budu snažit ze všech 

těchto podnětů najít ty využitelné a ty později nějak zpracovat tak, abych je mohl použít do 

nového návrhu pro školní řád, který tedy později zkompletuji a navrhnu na schválení.  

Jaké budou výstupy: Hlavním výstupem celé mé profilové práce je udělat návrh nového 

školního řádu. Dalším výstupem by mělo být nějaké popsání rozdílů mezi školou, jaká je ta 

naše a státním gymnáziem. 

 

 

 


