Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682
tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
se sídlem 155 00 Praha 5, Kuncova 1580
Provozní řád školy
Č.j.: Spisový znak Skartační znak
Vypracoval:
Bc.Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky
školy pro ekonomiku a provoz
Schválil:
Mgr. Hana Třebická, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:
25. 8.2021
Nabývá účinnosti dne:
1. 9. 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Škola poskytuje střední vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon). Činnost vykonává v pronajaté budově Městské části Prahy 13 spolu se ZŠ
Kuncova na adrese Kuncova 1580, Praha 5 – Stodůlky (dále jen STODŮLKY) a dále pak
v pronajaté budově Městské části Prahy 5, Plzeňská 117/39, Praha 5- Klamovka ( dále jen
KLAMOVKA). Kapacita povolená MŠMT je celkem 480 žáků.

1.

Kuncova 1580 - Praha 5 Stodůlky - výuka pro nižší stupeň
osmiletého oboru a třídu šestiletého oboru (1. E)
Škola je situována v klidné lokalitě Městské části Prahy 13 s velmi dobrou dopravní
obslužností. Škola využívá dvě moderní tělocvičny (sportovní halu a multifunkční
nafukovací halu) v její těsné blízkosti.
Třídy jsou umístěny v pavilonu B2 budovy základní školy Kuncova. Od ZŠ jsou
prostory gymnázia od sebe odděleny uzamčením. Gymnázium pro potřeby výuky
využívá 3 nadzemní podlaží, v přízemí jsou recepce, šatny, sklady, počítačová učebna,
jazykové učebny (včetně alternativní učebny pro jazyky), kuchyňka a další prostory
využívané pro provoz školy. V prvním patře je umístěna přírodovědná učebna,
výtvarná učebna, jazyková učebna, kmenové učebny a kabinety. Ve druhém patře jsou
umístěny kmenové učebny, studovna, sborovna, knihovna, kanceláře vedení školy a
studijní oddělení. V každém podlaží jsou taktéž WC a prostory údržby.
Vstup do budovy je zajištěn službou recepce. Návštěvy jsou zapisovány do návštěvní
knihy a řídí se podmínkami uvedenými v Návštěvním řadu GMVV. Žáci mají
k dispozici automaty na nápoje v přízemí a barely na vodu ve 2. patře. Školní
jídelna, kde je žákům poskytováno školní stravování (na základě uzavřené Smlouvy
mezi GMVV a ZŠ Kuncova),

je umístěna v pavilonu ZŠ Kuncova. Žákům je

umožněn přístup samostatným bočním vchodem do ZŠ Kuncova, a to v předem dané
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hodiny. Žáci mají k dispozici na převlékání prostor přímo ve školní jídelně, na
odložení svršků používají vlastní věšáky a na přezutí jsou strávníci povinni používat
jednorázové návleky na obuv. Je zakázáno vcházet do školní jídelny s batohy či
školními taškami, ty zanechávají studenti v recepci gymnázia. Je taktéž přísně
zakázáno v době oběda používat mobilní telefony.
2. Plzeňská 117/39 – Praha 5 Klamovka – výuka pro vyšší stupeň osmiletého oboru,
pro nižší a vyšší stupeň šestiletého oboru a čtyřletý obor

Škola je situována v lokalitě Městské části Prahy 5 v centru části Smíchov s velmi
dobrou dopravní obslužností (5 min metro B, centrum Anděl, BUS z Měč. Prahy 6 a 5,
tram 9,10,16, aj). Škola nemá k dispozici tělocvičnu – výuka TV probíhá ve sportovní
hale a multifunkční nafukovací hale ve Stodůlkách.
Třídy jsou umístěny v dvoupatrové budově, výuka probíhá v přízemí, 1.a 2. patře. V
přízemí jsou šatny, sklady, počítačová učebna, jazyková učebna, kanceláře pro vedení
školy a zasedací místnost. V prvním patře jsou umístěny kmenové třídy, knihovna,
kabinety, jazyková učebna, studovna a sborovna pro pedagogické pracovníky. Ve 2.
patře jsou umístěny kmenové třídy. V každém podlaží jsou taktéž WC a prostory
údržby.
Vstup do budovy je zajištěn službou recepce. Návštěvy jsou zapisovány do návštěvní
knihy a řídí se podmínkami uvedenými v Návštěvním řadu GMVV. Pro žáky funguje
studijní oddělení v přízemí školy.
Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Formuláře potřebné k přihlášení ke
stravování jsou na studijním oddělení.
Žáci mají k dispozici automaty na nápoje, bagety a vodu.

Článek 1
Režim dne
Režim dne splňuje ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
mladistvých. Školu navštěvují žáci denního studia ve věku 11 až 19 let, výjimečně
starší. Výuka v osmiletém a šestiletém oboru na nižším gymnáziu probíhá ve
Stodůlkách, výuka v čtyřletém, šestiletém oboru (nižší i vyšší stupeň),

osmiletém

oboru vyššího gymnázia probíhá na Klamovce. Pro všechny žáky (i starší 18ti let)
a zaměstnance škol, platí v celé budově a v přilehlém okolí do 250 m od škol v

souladu se Školním řádem přísný zákaz

kouření, požívání

alkoholu a dalších

návykových látek.

Článek 2
Dopravní dostupnost do školy
Obě budovy se nachází v dosahu městské dopravy. Tu využívají v naprosté většině
pražští i mimopražští žáci školy.

Článek 3
Pobyt žáků a učitelů ve škole
3.1 Organizovaný program
STODŮLKY
a) Žáci školy mají povolen pobyt v budově školy v době vyučování. Za účelem studia,
doplnění učebních materiálů a dalších studijních záležitostí je v době od 7:30 žákům
umožněn přístup do učebny výpočetní techniky v přízemí školy, pro žáky se škola otevírá
v 7:45.
b) Pro zaměstnance školy se škola otevírá v 7: 20, budova se uzamyká od pondělí do čtvrtka
v 16:30, v pátek

v 15:00. V případě potřeby na jinou dobu, lze domluvit individuálně

s vedením školy.


Žáci nižšího gymnázia

Po příchodu do budovy si žáci nižšího gymnázia odkládají obuv a svršky v šatních skříních
k tomu určených. Přidělení šatní skříně je v kompetenci školy a nelze přidělení skříně
nárokovat. V přízemí je umístěna šatna sloužící k přezouvání obuvi za nepříznivého počasí.
Šatní skříň je určena vždy dvěma žákům, žáci jsou povinni zabezpečit ji kovovým zámečkem.
Pokud nebude šatní skříň řádně zabezpečena, škola nenese odpovědnost za případnou ztrátu
obsahu šatní skříně. Při ukončení školního roku popř. ukončení studia je žák povinen šatní
skříň vyklidit a předat TU.
 Vyučovací hodina
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování a začíná v 8:15, výjimečně v 7:20. Pro
vyučování je stanoven následující režim:
Hodiny a přestávky
0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina

7:20 – 8:05
8:15 – 9:00
9:10 – 9:55
10:15 – 11:00
11:10 – 11:55
12:05 – 12:50
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35

14:40 – 15:25
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05

8. hodina
9. hodina
10. hodina
Po

2.

vyučovací

hodině

je

zařazena

20-ti

minutová

přestávka.

Pobyt žáků ve škole se řídí rozvrhem hodin a je upřesněn školním řádem. Škola disponuje
odbornými učebnami (učebna jazyková, výpočetní techniky, přírodovědná, kuchyňka). Tyto
učebny žáci využívají dle potřeby učebního plánu a dle momentálních podmínek. Režim
práce v odborných učebnách (učebnách výpočetní techniky, jazykové učebně, přírodovědné
učebně a kuchyňky) se řídí řády těchto učeben a ty jsou vyvěšeny v dané odborné učebně.
Za příznivého počasí je možno strávit velkou přestávku v prostoru okolo stožáru před školou.
Musí být vždy zajištěn pedagogický dohled. Žáci mají zakázáno opustit tento určený prostor
a pohybovat se na blízké komunikaci.
 Počet hodin v jednom sledu
Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je
9 hodin, bez polední přestávky 6 hodin.

KLAMOVKA
a) Žáci školy mají povolen pobyt v budově školy v době vyučování. Škola se žákům otevírá
v 8:00. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách v přízemí školy
k tomu určených. Žákům je zakázáno v době výuky opouštět budovu školu. Toto je možné
pouze ve volné hodině.
b) Pro zaměstnance školy se škola otevírá v 7:30. Budova se uzamyká v pondělí v 17:30, od
úterý do čtvrtka v 17:00, v pátek v 15:00. V případě potřeby na jinou dobu, lze domluvit
individuálně s vedením školy.

 Vyučovací hodina
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování začíná v 8:30, výjimečně v 7:35. Pro vyučování
je stanoven následující režim:
Hodiny a přestávky
0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina

7:35 – 8:20
8:30 – 9:15
9:25 – 10:10
10:30 – 11:15
11:25 – 12:10
12:20 – 13:05
13:10 – 13:55
14:00 – 14:45

14:50 – 15:35
15:40 – 16:25

8. hodina
9. hodina

Po 2. vyučovací hodině je zařazena 20-ti minutová přestávka. Pobyt žáků ve škole se řídí
rozvrhem hodin a je upřesněn školním řádem. Škola disponuje odbornými učebnami
(učebna jazyková, výpočetní techniky, přírodovědná). Tyto učebny žáci využívají dle
potřeby učebního plánu a dle momentálních podmínek. Režim práce v odborných
učebnách (učebnách výpočetní techniky, jazykové učebně, přírodovědné učebny) se řídí
řády

těchto

učeben

a

ty

jsou

vyvěšeny

v dané

odborné

učebně.

 Počet hodin v jednom sledu
Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední
přestávkou je 9 hodin, bez polední přestávky 6 hodin.
 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní
děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
3.2. Individuální program žáků školy.
Rozvrh je sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žáků. Přesto se vyskytují v
době vyučování pro žáky volné hodiny. Tyto hodiny mohou žáci trávit:
- v prostorách školy (haly)
- při příznivém počasí v oploceném areálu školy (pouze pro budovu ve Stodůlkách)..
Žáci studující na Klamovce se během polední přestávky či volných hodin mohou
občerstvit v těsné blízkosti školy. V době vyučování je zakázáno bez uvolnění budovu
opouštět, platí jak pro Stodůlky, tak pro Klamovku.

Článek 4
Pohybové aktivity


Sportovní aktivity v době výuky
Mimo povinné hodiny tělesné výchovy se naši žáci zúčastňují zimních lyžařských
výcvikových kurzů se zaměřením na sjezdové lyžování, běh na lyžích nebo

snowboard. V letních měsících jsou pak organizovány sportovně turistické kurzy,
jazykové kurzy, ekologické kurzy a sportovní pobyty se zaměřením na turistiku,
plavání, míčové a jiné hry apod.


Podmínky pohybové výchovy
Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici dvě sportovní haly v těsné blízkosti
školy. Třídy jsou pro hodiny TV děleny na chlapce a dívky. Jednotlivé skupiny
žáků jsou tvořeny přes ročníky. Kapacity tělocvičen jsou tomuto počtu uzpůsobené.
Součástí tělocvičen je šatna, sprcha a hygienické zařízení oddělené pro chlapce a
dívky.

Článek 5
Stravovací režim
Během dne mohou žáci sníst donesenou svačinu během přestávek, především během
20-ti minutové přestávky po 2. vyučovací hodině. Žáci na Stodůlkách mají k dispozici
barely s pitnou vodou a nápoje v nápojových automatech. Přístroje na barely s vodou
jsou provozovány na základě uzavřené smlouvy. Oprávněná firma taktéž zabezpečuje
údržbu, objednávky vody jsou řešeny na studijním oddělení. Žáci na Klamovce mají
dispozici automaty na balené vody, barely s pitnou vodou a automaty na obložené
bagety a sendviče na základě uzavřených smluv s oprávněnými firmami.
Obědy
STODŮLKY
Obědy jsou zajišťovány pro žáky v budově ve Stodůlkách smluvně se školní jídelnou
při ZŠ Kuncova. Obědy se vydávají od 11.30 do 14.00. Rozvrh je sestaven tak, aby
všichni žáci měli dostatečný časový prostor na oběd. Za žáky v době stravování
zodpovídá vyučující k tomu určený. Organizace stravování probíhá následujícím
způsobem:


Po skončení dopolední výuky odchází stravující žáci s pedagogickým dohledem

určeným bočním vchodem do prostor školní jídelny,


K odložení svršků mají vlastní věšák, místo přezutí používají jednorázové návleky

na obuv. Batohy a školní tašky nechávají v prostorách na recepci gymnázia (není
dovoleno je brát do školní jídelny).


Po obědě se v prostorách základní školy zbytečně nezdržují a odcházejí domů nebo

na odpolední výuku.

KLAMOVKA
Obědy jsou zajišťovány ve vlastní školní jídelně přímo v budově školy. Obědy se
vydávají od 12:00 -14:15. Rozvrh je sestaven tak, aby všichni žáci měli dostatečný
časový prostor na oběd.

Článek 6
Hygienické a bezpečnostní podmínky
 Pravidla přezouvání
V obou budovách školy je nařízeno přezouvání do domácí obuvi, a to v období od
15. října do 15. dubna. V období od 1. září do 14. října a v období od 16. dubna do
30. června je vstup do všech prostor školy kromě počítačové učebny povolen ve
vycházkové obuvi, ale pouze v případě suchého a teplého počasí. Režim
přezouvání
obuv musí

upravují informace na recepci viditelným oznámením. Vycházková
splňovat tyto podmínky:

-

obuv musí být suchá a čistá (bez bláta, nalepené špíny apod.)

-

obuv nesmí být ostrá a nesmí vykazovat známky jakéhokoliv poškození

-

mezi vycházkovou obuv nepatří boty na kolečkách, kolečkové brusle a
jinak upravené boty

V počítačové učebně je povinné přezouvání celoročně viz Řád počítačové učebny.
V případě nedodržování těchto podmínek může ředitelka školy nebo její zástupkyně
s okamžitou platností zrušit výše uvedenou část tohoto článku provozního řádu a
stanovit přezouvání celoroční.
Škola doporučuje si přezůvky nosit domů, v případě jejich ztráty škola nenese
odpovědnost za jejich ztrátu.
 Sociální zařízení a ostatní
Ve všech prostorách školy jsou hygienická zařízení v dostatečném počtu. Údržba
hygienických zařízení (záchodů, umýváren a sprch) je prováděna denně. Je k dispozici
tekuté mýdlo v zásobnících nebo kusové mýdlo. Na osušení rukou jsou určeny
elektrické vysoušeče. V prostorách sportovní hale jsou k dispozici v dostatečném
počtu sociální zařízení a sprchy.
Budova je osvětlena a vytápěna dle platných norem.

 Zdravotní zabezpečení a péče o žáky
- škola má umístěnu lékárničku v místnosti před kanceláří vedení školy (Stodůlky) a
na studijním oddělení (Klamovka).
- v případě onemocnění, zdravotních problému nebo úrazu je žák nebo spolužák
povinen informovat svého TU popř. zástupce TU. TU nebo pověřená osoba
poskytne základní ošetření a informuje zákonného zástupce o zdravotním stavu a o
poskytnutém základní ošetření.
- v nutných případech nebo v případě ohrožení života je přivolána rychlá lékařská
pomoc. Taktéž je informován zákonný zástupce.
- v případě výjezdů školy je vždy jeden pg.pracovník pověřen vedením zdravotního
deníku, do kterého zaznamenává veškeré zdravotní problémy a obtíže žáků a jejich
následné ošetření, včetně návštěv ve zdravotním středisku.
 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola je povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické služby a dodržovat
aktuální platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území.
 Základní hygienická pravidla stanovená MZ jsou: dodržování zásad osobní a
provozní hygieny, ochrana úst a nosu (respirátory, roušky), školy jsou povinny zajistit
zvýšený úklid prostor, zamezit pohybu nemocných osob, zajistit dezinfekci rukou a
dostatečných zásob dezinfekčních a čisticích prostředků, podílet se na testování
studentů apod.

