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ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  GYMNÁZIU  JAROSLAVA  HEYROVSKÉHO, 

MEZI ŠKOLAMI 2475, 158 00  PRAHA 5,  V  SOULADU  S  POKYNEM  MŠMT ČR 
ZE  DNE  08.11.1999  POD  ČJ. 31 479/99-14. 

 
 
 

Zřízení gymnázia 
 

 
Gymnázium Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 bylo zřízeno MŠMT ČR ke dni 01.06.1994 jako 
příspěvková organizace. Dne 17.05.1996 propůjčilo MŠMT ČR gymnáziu čestný název Gymnázium 
Jaroslava Heyrovského. Od 01.01.2001 je zřizovatelem Gymnázia Hlavní město Praha. 
 
 

Kontaktní data gymnázia 
 

 
tel.: 251 050 211, 251 050 202-3 

e-mail: gymjh@gymjh.cz 
http: //www.gymjh.cz 

 
 

Ředitel gymnázia  
 

 
RNDr. Vilém Bauer - jmenován MŠMT ČR. 

 
 Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává zástupce ředitele 
gymnázia, předsedy předmětových komisí, správce sbírek, výchovného poradce, protidrogového 
koordinátora aj. 
 
 Ředitel odpovídá za plnění školních vzdělávacích programů, za odbornou a pedagogickou úroveň 
výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá 
za vytvoření podmínek pro činnost školské rady, pro výkon orgánů státní kontroly a přijetí následných 
opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. 
Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a předkládá tuto 
zprávy školské radě a zřizovateli. Ředitel je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li přizván 
školskou radou. Ředitel gymnázia zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci byli 
informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka. 
 
Ředitel gymnázia rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka      
    do vyššího ročníku; 
b) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy; 
c) přijetí ke vzdělávání ve střední škole; 
d) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakovaní ročníku; 
e) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy; 
f) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání; 
g) povolení ukončení individuálního vzdělávání žáka. 
 
 Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavku MŠMT ČR, popřípadě 
zřizovatele, upravit výchovně vzdělávací proces gymnázia v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud 
tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem. 
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Základní legislativa 
 

 Ředitel gymnázia se při výkonu své funkce řídí zejména těmito legislativními předpisy: 
- zákon FS České a Slovenské Federativní republiky č. 563/1991 Sb. v platném znění, 
  "O účetnictví"; 
- zákon ČNR č. 586/1992 Sb. v platném znění, 
  "O daních z příjmu"; 
- zákon ČNR č. 589/1992 Sb. v platném znění, 
  "O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti"; 
- zákon ČNR č. 592/1992 Sb. v platném znění, 
  "O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 106/1999 Sb. v platném znění, 
  "O svobodném přístupu k informacím"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 110/2019 Sb. v platném znění, 
   "O zpracování osobních údajů"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 250/2000 Sb. v platném znění, 
   "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 320/2001 Sb. v platném znění, 
   "O finanční kontrole"; 
- vyhláška č. 430/2001 Sb. v platném znění, 
  „O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních  
    příspěvkových organizacích“; 
- vyhláška č. 114/2002 Sb. v platném znění, 
  „O fondu kulturních a sociálních potřeb“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 499/2004 Sb. v platném znění, 
   „O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 500/2004 Sb. v platném znění, 
   "Správní řád"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 561/2004 Sb. v platném znění, 
   "Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)"; 
- zákon Parlamentu ČR č. 563/2004 Sb. v platném znění, 
   "Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. v platném znění, 
  "O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. v platném znění, 
  "Náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. v platném znění, 
  "O organizaci školního roku"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 17/2005 Sb. v platném znění, 
  "O podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti"; 
- vyhláška č. 48/2005 Sb. v platném znění, 
   „O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb. v platném znění, 
   "O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů";  
- vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. v platném znění, 
  "O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů  
    mimořádně nadaných"; 
- nařízení vlády ČR č. 75/2005 Sb. v platném znění, 
  "Stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé  
    pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění, 
  "O školním stravování"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. v platném znění, 
  "O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
   pedagogických pracovníků"; 
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- vyhláška MŠMT ČR č. 364/2005 Sb. v platném znění, 
   "O vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace  
    škol a školských zařízení a ze školní matriky (Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)"; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 410/2005 Sb. v platném znění  
   „O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí    
     a mladistvých“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
  "Zákoník práce"; 
- vyhláška MI ČR č. 442/2006 Sb. v platném znění, 
   „Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup“; 
- nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. v platném znění, 
   „O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“; 
- nařízení vlády ČR č. 567/2006 Sb. v platném znění, 
  „ O minimální mzdě“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. v platném znění, 
  "O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou"; 
- nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb. v platném znění, 
   „O katalogu prací ve veřejných službách a správě“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 373/2011 Sb. v platném znění,  
   „O specifických zdravotních službách“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 89/2012 Sb. v platném znění, 
   „Občanský zákoník“; 
- vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. v platném znění, 
   „O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 3/2015 Sb. v platném znění,  
   „O některých dokladech o vzdělání“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 340/2015 Sb. v platném znění, 
   „Zákon o registru smluv“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016 Sb. v platném znění,  
   „O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“; 
- zákon Parlamentu ČR č. 134/2016 v platném znění, 
   „O zadávání veřejných zakázek“; 
- vyhláška č. 282/2016 Sb. v platném znění, 
  „O požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve 
    školách a školských zařízeních“; 
- vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, 
   „ O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání“; 
- nařízení vlády ČR č. 123/2018 Sb. v platném znění, 
   „O stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, 
     střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí“; 
- vyhláška č. 161/2018 Sb. v platném znění, 
  „O předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém 
    zařazení“. 
Výše uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v pracovních dnech u zástupců ředitele gymnázia. 
 
 
                                    Odvolání proti rozhodnutí ředitele gymnázia 
 
 Všechna odvolání proti rozhodnutí ředitele gymnázia se podávají písemně prostřednictvím ředitele 
gymnázia k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, 111 21 
Praha 1, v zákonné lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 
Výjimka je u odvolání proti rozhodnutí ředitele gymnázia o nepřijetí ke studiu, které lze podat v zákonné 
lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 
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Poskytování informací 
 
 Ústní informace podává asistentka ředitele gymnázia paní Věra Maturová osobně nebo na tel. 
251 050 211. 
 Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá výše uvedená asistentka ředitele gymnázia  
a vyřizuje zástupce ředitele gymnázia paní Ing. Lenka Hrušáková. Na internetu poskytuje informace 
statutární zástupce ředitele gymnázia pan RNDr. Bartoloměj Süč. Písemné žádosti o poskytnutí informace 
se vyřizují do 15 dnů od podání této žádosti.  
 Úhrada spojená s poskytnutím informace zahrnuje náklady spojené s vyhledáním informace, 
pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. 
 

Ochrana osobních údajů 
 
V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016                     
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů                                 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) je ustanoven pro naše gymnázium tento pověřenec pro ochranu 
osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, tel.: +420731609403, e-mail: gdpr@bdo.cz. 
 
 

Stížnosti, oznámení a podněty 
 
Stížnosti, oznámení a podněty vyřizuje ředitel gymnázia v následujících lhůtách: 

• stížnost – ve lhůtě do 60 dnů ode dne jejího doručení; 
• oznámení nebo podnět – ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. 

 
 

Výroční zprávy 
 
 Výroční zprávy o činnosti školy jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na webových stránkách 
gymnázia a v tištěné podobě v kanceláři asistentky ředitele gymnázia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 22.07.2019 
CJ  983/2019 GJH 
 
 
 
 
 
        _______________________________ 
               RNDr. Vilém B A U E R 
                             ředitel gymnázia 
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VOLITELNÉ  A  NEPOVINNÉ 
PŘEDMĚTY 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


