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1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 
ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 
 
Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte z r. 1989, zák. 104/1991 Sb. 
 
1.1 Práva žáků 
Žáci mají právo: 

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

 jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci 
možností školy, 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením 
musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může 
vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního 
vzdělávacího programu, 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a 
nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,  

 na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,  

 poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření,  

 být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo 
vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu 
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

 na svobodu ve výběru kamarádů, 

 na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

 na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny, 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duchovní vývoj, 

 v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

 jestliže se žák cítí z jakéhokoli důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu 
třídního učitele, učitele, či jinou osobu, 

 na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v 
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit 

1.2 Povinnosti žáků 
Žáci mají povinnost: 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

 do školy chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, 

 chodit do školy vhodně a čistě upraven, 

 řádně a systematicky se připravovat na vyučování, 

 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, 
 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 
 plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 
 vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem, 



 

 nepoškozovat majetek školy a spolužáků, šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, 
udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, případné škody jsou 
povinni zaplatit, 

 nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 
nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k 
tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn 
vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost, 

 se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající 
okolnostem, 

 být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a 
způsobem. 

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se 
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák 
takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom 
dozvěděl.  

 Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi 
uložit: 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 

 
1.3 Práva zákonných zástupců žáků 
Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 svobodnou volbu školy pro své dítě, 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

 informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 

 právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 
školského zákona 

 volit a být voleni do školské rady, 
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich 

vyjádřením musí být věnována pozornost, 
 na informace a pomoc poradenskou školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu, 
 požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 
 požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 
 požádat o individuální vzdělávání podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
 
1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáka 
Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  



 

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka jak při prezenční výuce, 
tak při distančním vzdělávání. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti 
žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením 
je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při 
uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.  

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě, 

 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto 
údajích, 

 plnit podmínky uvedené v odstavci 3 § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

 Doložit důvody nepřítomnosti žáka  
 
1.5 Práva pedagogických pracovníků 
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných 
zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem 
ve škole, 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické 
činnosti, 

 volit a být voleni do školské rady, 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 
1.6 Povinnosti pedagogických pracovníků  
 
Pedagogický pracovník je povinen 

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

 chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních, 

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 
a podporovat jeho rozvoj, 

 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 
dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

 poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním, 

 žákům, jímž bylo povoleno individuální vzdělávání připravit materiály, provádět konzultace a 
následné přezkoušení. 

 

1.7 Vztahy žáků a zákonných zástupců s  pracovníky školy 

 Pracovníci školy vydávají žákům zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 
nezbytných organizačních opatření 

 Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 
sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi 



 

pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Zjistí-li, že 
je Dítě týráno, krutě trestáno, nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na 
pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

 Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace 
o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 
zákonným zástupcem žáka. 

 Žák zdraví v budově školy a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 

 Pracovník školy mu na pozdrav odpoví. 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně účastní třídních schůzek a konzultačních dnů, na 
kterých informují zákonné zástupce o výsledcích výchovy a vzdělávání.  V případě omluvené 
nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným 
způsobem. 

 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

2.1 Docházka do školy 

 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.  

 Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu 
v žákovské knížce (notýsku). 

 Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo 
telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. 

 Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, 
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 

 Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží třídnímu učiteli omluvenku. Omluvenku 
je třeba přinést nejpozději 3 dny po ukončení absence. 

 Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí svůj odchod třídnímu učiteli, případně 
vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají nebo předloží písemnou žádost o 
uvolnění. 

 Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat 
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. 

 Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti 
rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: 

o 1 vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, 
o dva dny – třídní učitel, 
o více jak dva dny – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. 

 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní 
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel 
školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti 
nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední hodinu může být žák uvolněn se souhlasem 
zákonného zástupce bez náhrady. 



 

 Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, 
stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může 
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen 
vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 
nevztahuje na distanční vzdělávání. Zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, 
jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 
dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla apod. Délku výuka a přestávek stanovuje 
pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činností a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

 Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

o on-line výuku, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje 
v určité době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní 
výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto 
výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro 
konkrétní případy, 

o off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předávání písemných materiálů 
poštou či osobním vyzvednutím, telefonicky, 

o individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, 

o komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 

o zveřejnění zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení 

o informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména 
formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení, 

o pravidelnou a průběžnou komunikací se žákem, způsobem odpovídajícím jeho 
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám, 

o průběžnou kontrolní a hospitační činnost 

 Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. 
Škola se zaměří na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority budou 
operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy 
nepřítomnosti žáků ve školách. 

 Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech , přesuny učiva, vypuštění učiva 
škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního 
vzdělávacího programu. 

 

2.2 Školní budova 

 Budova školy se otevírá v 7.30 hod.. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné 
obuvi, odcházejí do třídy, kde se připravují na vyučování. 

 Začátek vyučování je stanoven na 7.50 hod. (návaznost na autobusové spoje pro dojíždějící žáky). 
Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci 
zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 
45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je 
odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 



 

 Velká přestávka následuje po první vyučovací hodině, trvá 20 minut, ostatní přestávky trvají 10 
minut (velká přestávka po první vyučovací hodině byla volena na žádost rodičů). Přestávka mezi 
5. a 6. hodinou byla zkrácena na 5 minut (z důvodu dojíždění a dopravní obslužnosti). 

 O přestávkách se žáci zdržují ve třídě nebo na přilehlé chodbě, o polední přestávce (trvající 40 
minut) ve školní jídelně a následně ve školní družině. Pokud se žák nestravuje ve školní jídelně, 
odchází po vyučování přímo domů, nezdržuje se v budově školy. 

 Žáci odkládají svršky v prostorách šatny. Do školy nenosí cenné předměty, pouze věci potřebné 
k výuce. Pokud žák má při sobě hodinky, prstýnky, řetízky, musí je mít neustále při sobě, odkládá 
je pouze před hodinou tělesné výchovy, a to na místě, určeném vyučujícím. 

 Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony.  

 Žáci nepoužívají hrubých, vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, 
zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

 Žák zachovává čistotu školy a okolí. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného 
chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

 Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se 
starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. 

 Při ztrátě věci žák nahlásí svou ztrátu neprodleně třídní učitelce, která provede její dohledání, 
pokud se ztracená věc nenajde, nahlásí se ztráta pojišťovně, po sepsání náležitostí a protokolů o 
ztrátě (včetně čestného prohlášení zákonných zástupců). 

 

2. 3. Školní družina 

 O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

 Provoz ŠD je stanoven do 15.00 hod., řídí se předem daným rozvrhem a potřebami školy. 

 Žáky ŠD předává vychovatelce učitelka po skončení vyučování a je povinna informovat 
vychovatelku o všech změnách rozvrhu. 

 Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné 
k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.  

 Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout nejdéle do 15 hodin. Pokud tak neučiní, je vychovatelka 
povinna zatelefonovat rodičům. 

 Docházka přihlášených dětí je povinná. Každou nepřítomnost je třeba řádně omluvit. 

 Žáka lze uvolnit ze ŠD dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu 
odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Za cestu žáka domů ze ŠD a z kroužků 
nenese vychovatelka odpovědnost. 

 Ze ŠD je možno žáka odhlásit kdykoli během školního roku na základě písemné žádosti. 

 Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli 
seznámeni. Chovají se tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji ani svých spolužáků. ŠD pro 
svoji činnost využívá i jiné prostory školy, školního dvora, hřiště atd. Za přechody žáků je 
odpovědná vychovatelka.  

 Po dohodě s vychovatelkou se mohou činností ve ŠD účastnit i žáci, kteří nejdou do ŠD přihlášení 
(v nezbytných situacích). 

 Zákonní zástupci jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. 1. školní den). S vychovatelkou 
řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou prostřednictvím 



 

žákovských deníčků. Rodiče mohou ŠD kdykoli navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou 
zváni na významnější akce ŠD. 

 Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku. 

 

2. 4 Školní jídelna 

 Při příchodu do školní jídelny (za doprovodu učitele) žák pozdraví, přinese si nejprve polévku, pak 
si přinese hlavní jídlo. Čaj má žák připraven na stole na svém místě. 

 Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajícího učitele, vychovatelky, vedoucí školní 
jídelny, či kuchařky. 

 Po skončení oběda zasune židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu. 

 Do jídelny se již nevrací, pokud nenavštěvuje školní družinu, oblékne se šatně a urychleně 
odchází. 

 Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, 
kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

 Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 
karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 

 Výdej jídla se provádí formou     bezkontaktního výdeje z okna v době od 11:00 do 11:30. 

 
3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ. 
 
 
3. 1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

 Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví 
svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 
dohledu pedagoga.  

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 
dozoru učitele. 

 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi žáky učitel zvlášť 
poučí o bezpečnosti a provede o tomto poučení zápis do třídní knihy. Pro společné zájezdy tříd 
platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni (prokazatelným 
způsobem). 

 Při výuce v tělocvičně se žáci řídí vnitřním řádem tělocvičny. Totéž platí i pro žáky ve školní 
jídelně. 

 Poučení žáků na začátku školního roku provádí třídní učitel, který seznámí žáky zejména: 

a) se školním řádem, 
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatnách, při odchodu ze 

školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním, 
d) s postupem při úrazech, 
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem při vzniku požáru. 



 

 Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jako je 
školní výlet, plavecká výuka, dopravní výchova, exkurze…) Vyučující seznámí žáky se všemi 
pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučí je o správném vybavení. 

 Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod., 
b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace 

s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takovém případě zachovat, 
c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 
d) varuje před koupáním v místech, kde to neznají atp. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti 
jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.  

 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu 
dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod 
jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy 
jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně 
otevíratelné. 

 Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je 
vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     

 Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 
učiteli – při uvolnění na více hodin.  

 Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí 
vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod 
jejich dohledem.       

 „Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat 
pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či 
víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka." 

Záznam o školním úrazu: 

Kniha úrazů je uložena v ředitelně školy. 

V knize úrazů jsou evidovány úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo i mimo školu – na 
akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 

Zápis do knihy úrazů provádí: 

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz v hodině Tělesné výchovy), 
b) učitel konající dozor (např. o přestávce), 
c) třídní učitel (všechny ostatní případy). 

V knize úrazů se uvede: 
a) pořadové číslo úrazu, 
b) jméno, příp. jména, příjmení a datum narození zraněného, 
c) popis úrazu, 
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 
e) zda a kým byl úraz ošetřen, 
f) podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů, 
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

Záznam o úrazu se vyhotoví na tiskopise, který je k dispozici v ředitelně školy. 



 

O každém úrazu je informován ředitel školy, popřípadě zástupce. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, u něhož se úraz stal, informaci zákonnému zástupci žáka. 

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, 
že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému 
zástupci žáka. 

Na žádost zákonného zástupce žáka škola vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto 
případy rozhoduje ředitel. 

Škola bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. 

Zasílání záznamu o úrazu: 

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci se ZŘ za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 
pátého dne následujícího měsíce: 

a) zřizovateli, 
b) zdravotní pojišťovně žáka a 
c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce, 
d) popř. místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka: 

o Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 
o Informovat ředitele školy. 
o Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 
o Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 
o Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 
o Informovat třídního učitele, pokud není pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

 
3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 
podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy 
a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

 Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 
preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 
základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

 Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 
školy. 

 Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy bude informovat 
zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je 
seznámí s možností odborné spolupráce. 

 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by 
se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména 
v situacích, kdy jsou takto postiženi mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích 
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.  

 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a 
preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad 
žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a 
to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 



 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 

Tabákové výrobky 

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a 
není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

 Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. 
Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.  

 Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním 
vzdělávání. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole  

 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit. 

 Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

 Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní 
metodik prevence do své agendy.  

 V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 
žáka. 

 V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 
opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 
může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

 Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním 
řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.  

 

Alkohol 

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je 
rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.  

 Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 
vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

 Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo 
přestupkem. 

 

Konzumace alkoholu ve škole  

 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 

 Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník 
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 



 

 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: 
O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), 
který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

 V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte 
obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, 
kdy je žák schopen výuky. 

 Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany 
dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
podle místa bydliště dítěte.      

 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 
alkoholických nápojů. 

 V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 
na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 
zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na 
přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník 
obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník 
stručný záznam s vyjádřením žáka. 

 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 
alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Nález alkoholu ve škole  

 

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam o události.  

 

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis 
záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  



 

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 
u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností.  

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

 

Omamné a psychotropní látky 
 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a 
to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění 
k užívání těchto látek. 

 Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. 
Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž 
tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka 
ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem 
hodnocení klasifikace chování žáka.  

 Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a 
spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu 
stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu 
zástupci.  

 

Konzumace OPL ve škole  

 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 

 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník 
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 
nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. 
Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

 V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

 V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu 
ve škole. 

 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká 
jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy 
je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 

 Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím 
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 



 

 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace 
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je 
nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 
všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 

 Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné 
a protiprávní jednání. 

 V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 
na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 
zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost 
OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem 
jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam 
s vyjádřením žáka. 

 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 
OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Distribuce OPL ve škole  

 Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a 
může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 

 Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako 
přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 
nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

 Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této 
skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 
o podezření ze spáchání trestného činu. 

 Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 
18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 
s rozšířenou působností. 

 Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 
popsaným níže. 

 

Nález OPL ve škole  
 
A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou 
nebo psychotropní, postupují takto: 
 

 Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. 
Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 

 nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 
nebo psychotropní, postupují takto: 
 

 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 



 

 nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo 
a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku 
odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu 
a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. 

 nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje 
zákonného zástupce žáka. 

 V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 
uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy 
protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 
C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují 
takto: 
 

 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této   situace 
spadá do kompetence Policie ČR. 

 Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce 
žáka. 

 Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném 
případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

Krádeže, vandalizmus 

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 
protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  
 
Jak postupovat preventivně proti krádežím 
 
Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému 
zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést 
k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním 
nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu 
určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí. 

 
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému 
okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi 
školy. 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 
 
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním 
řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho 
zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu 
sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním 
řízení. 
 
Jak postupovat preventivně proti vandalismu 



 

 
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat 
náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví 
je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které 
k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 
 
Jak postupovat při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se 
odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu 
škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu 
škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 
 
Oblast prevence užívání návykových látek  
 
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To 
neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven 
zdravotnickým zařízením. 

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České 
republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. 

 V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci 
žáka.  

 Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.  

 Distribuce dle § 187 trestního zákona  a  šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a 
takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový 
trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.   

 V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku 
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 
stejně jako v bodu předchozím. 

3.3 Režim při akcích mimo školu 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

 

 Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde 
se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením 
akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu 
může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 
Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 
budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na 



 

zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde 
zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

 

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění 
žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a 
ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení 
akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem 
určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog 
nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, deníčku, 
nebo jinou písemnou informací. 

 

 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel 
žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní 
bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích 
zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.       

 

 Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v 
rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být 
zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit 
pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne 
starší jednoho roku.  

 

 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na 
vysvědčení.  

 

 Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze 
soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu 
soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor 

 
4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 
svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, pedagogů či jiných osob hradí v plném 
rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 

 Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. 

 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo. Služba odpovídá za čistotu prostoru 
kolem tabule a za pořádek ve třídě. 

 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 
důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 

 Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných učeben, 
s uloženými saponáty. 

 V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické 
prostředky pro digitální komunikaci (tablet, notebook…). Tento majetek je zapůjčen uzavřením 
smlouvy o výpůjčce. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI VŠECH ZAMĚSTNANCŮ 



 

Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, 
školním řádem, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem 561/2004 Sb. 
v platném znění a vyhláškou o základním vzdělávání 48/2005 Sb. v platném znění. 

5.1 Práva a povinnosti všech zaměstnanců 

 Zaměstnanec je povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, je 
jeho povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých možností 
zabránit vzniku škody. 

 Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných 
průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému 
vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl 
zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a 
domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

 Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje 
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé 
fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům. 

 V celém areálu školy je zakázáno kouření a platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných 
návykových látek. 

 Je zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech nebo skříních ve 
třídě i kabinetech. Pro uložení hotovosti má pracovník právo využívat školní trezor. 

 K vaření vody na nápoje lze používat vyhrazené varné konvice schválené požárním preventistou. 
Je zakázáno používat ponorné vařiče. 

 Při úrazu je každý zaměstnanec povinen poskytnout žákovi nebo jiné osobě první pomoc a zajistit 
ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí (pokud mu to charakter úrazu dovolí) ředitelce školy, vyplní 
předepsané formuláře, případně provede záznam do knihy úrazů. 

 Všichni pracovníci nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých 
záležitostí, nesmí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola 
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a 
stravování. 

 Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně to oznámit ředitelce 
školy. 

 Všichni zaměstnanci zapisují osobně čas příchodu a odchodu. 

 

5.2 Práva a povinnosti učitelů  

 Učitel je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. 
Během vyučování učitel neopouští třídu. Do školy přichází nejpozději 15 minut před vyučováním. 

 Učitel je povinen sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických 
jevů a navrhovat cílená opatření. 

 Vyučující berou ohledy na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-
psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. 

 Při akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po 
skončení akce až k budově školy. V odůvodněných případech po písemném souhlasu rodičů žáka 
je možný sraz a rozchod podle určení pedagoga. 

 Po příchodu a před odchodem ze školy se seznámí s úkoly u ředitelky školy. 

 Pomůcky určené k vyučování připravuje během přestávky. Je odpovědný za odevzdání pomůcek 
v bezvadném stavu. 



 

 Do hodiny tělesné výchovy a zpět odvádí žáky učitel. 

 Do školní družiny odvádí žáky vychovatelka. 

 Pedagogové vedou předepsanou dokumentaci na schválených tiskopisech, pravidelně ji 
předkládají ke kontrole řediteli školy.  

 Vyučující sleduje a zapisuje absenci žáků a kontroluje ji každou hodinu. Z vyučování může být žák 
uvolněn pouze na základě písemné žádosti rodičů předložené předem. 

 Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopustí učitel třídu dříve, 
pokud není v pořádku. Po poslední hodině žáky odvede do šatny nebo školní jídelny, kde je předá 
dozírajícímu učiteli. Žáky, kteří navštěvují školní družinu, předá vychovatelce. 

 Návštěvy rodičů přijímá učitel v předem dohodnutém termínu, nejedná s nimi během vyučování. 
Při řešení problémů si přizve k jednání dalšího pedagoga nebo vedení školy. 

 Učitel užívá veškeré technické vybavení pouze určeným způsobem, odpovídá za poškození a 
nesmí pověřovat manipulací žáky. Veškeré vybavení třídy spravuje třídní učitel. 

 Učitel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při výuce a při činnostech souvisejících 
s výchovou a vzděláváním. Před akcemi konanými mimo školu (výlety, exkurze, sportovní a 
kulturní akce, plavecký výcvik, soutěže apod.) doprovázející učitel všechny žáky zvlášť poučí o 
bezpečnosti a chování a provede o tom zápis, který předá před zahájením ředitelce školy. Učitel 
seznámí zákonné zástupce prokazatelnou formou nejméně 2 dny před jejím uskutečněním. 

 Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže 
zúčastnit těchto porad, je povinen se omluvit a ve vlastním zájmu si zajistit veškeré informace a 
pokyny. Nepřítomnost a nevědomost není omluvou. 

 Dohlížející učitelé jsou povinni nastupovat na dohled včas a aktivně ho provádět po celou 
stanovenou dobu. 

 V případě, že dozírající učitel z osobních důvodů nemůže vykonávat dohled, je povinen zajistit se 
za sebe náhradu. Tuto změnu ohlásí. 

 Dohlížející učitel ve školní jídelně ručí za bezpečnost a kulturní stolování, za pořádek a klid. 

 Všichni vyučující budou nápomocni dozírajícímu učiteli a nenechají bez povšimnutí žádný 
přestupek žáků. 

 O přestávkách zůstávají z bezpečnostních důvodů okna ve třídách zavřena. 

 Učitelky MŠ vyžadují předem omluvení nepřítomnosti dítěte. Jestliže dítě bez omluvy zástupce 
dítěte nejméně jeden měsíc nedochází do MŠ, může mu být ukončena docházka. 

 

5.3 Povinnosti třídních učitelů  

 Třídní učitel zajistí seznámení žáků a jejich zákonných zástupců se školním řádem. 

 Věnuje pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků, 
o závažných skutečnostech informuje ostatní vyučující, ředitelku školy a výchovného poradce, 
zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z pedagogicko-psychologických poraden. 

 Třídní učitel je povinen přesně evidovat a kontrolovat absenci žáků, pravidelně informovat 
zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, 
v závažných případech bez zbytečných průtahů zvolit formu písemné zprávy či osobního 
pohovoru. Při nedostatečném prospěchu je povinen prokazatelným způsobem uvědomit o této 
skutečnosti zákonného zástupce nejpozději 3 týdny před klasifikační poradou. 

 



 

5.4 Práva a povinnosti provozních pracovníků 

 Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Školní řád je vyvěšen k nahlédnutí v přízemí školy, je zveřejněn na webových stránkách školy. Pro 
potřebu žáků je k dispozici u třídních učitelů. Zkrácená verze je vyvěšena v každé třídě. 

 Se školním řádem jsou žáci seznámeni třídním učitelem vždy na počátku školního roku, zákonní 
zástupci na první třídní schůzce v daném školním roce. 

 Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád). 

 

 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: 

 O kontrolách provádí písemné záznamy 

 Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:101-2/2017 ze dne 1. 9. 2017. Uložení směrnice v 
archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  

 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 28. 9. 2020 

 Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím 
způsobem: vyvěšením v přízemí školy, v ředitelně a na webových stránkách. 

 Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 28. 9. 2020. 

 Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku a seznámení je 
zaznamenáno v třídních knihách.  

 Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, na 
prvních třídních schůzkách, řád je pro ně zpřístupněn v přízemí školy a na webových stránkách školy. 

 
 

 
 
 
 
V Bohuslavicích dne 28. září 2020     Mgr. Jovanka Rybová 
               ředitelka školy 



 

 
Příloha č. 1      
 

SOUHLAS ZLETILÉHO ŽÁKA A STUDENTA  NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA 
S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST OPL 

 
Škola, adresa, razítko: 
 
 
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových 
látek v lidském organismu v průběhu docházky do ZŠ a MŠ Kyjov – Bohuslavice, příspěvková organizace 
města Kyjova. 
Způsob testování: 
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky 
ze slin. 
 
Jméno žáka ........................................................................................................................... 
 
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 
syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího 
zdraví.  
 
V Bohuslavicích dne ………………….                                                     

________________________________ 
      podpis zákonného zástupce 

 
 
 
Příloha č. 1      
 

SOUHLAS ZLETILÉHO ŽÁKA A STUDENTA  NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA 
S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST OPL 

 
Škola, adresa, razítko: 
 
 
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových 
látek v lidském organismu v průběhu docházky do ZŠ a MŠ Kyjov – Bohuslavice, příspěvková organizace 
města Kyjova. 
Způsob testování: 
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky 
ze slin. 
 
Jméno žáka .................................................................................................................. ......... 
 
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 
syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího 
zdraví.  
 
V Bohuslavicích dne …………………                                                     

________________________________ 
      podpis zákonného zástupce 



 

Příloha č. 2  - vzor 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
uzavřená podle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

1. 
Název 
Se sídlem: XXX 
IČ: XXX 

za niž jedná: titul, jméno, příjmení, funkce 
(dále jen „půjčitel“) 

a 

2.  
Jméno a příjmení: XXX 
Adresa trvalého pobytu: XXX 
Datum narození: XXX  

za něhož/niž jedná [vyplnit v případě zastoupení] 

Jméno a příjmení: XXX 
Adresa trvalého pobytu: XXX 
Datum narození: XXX    
(dále jen „vypůjčitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“) 

čl. I 
Předmět smlouvy 

1) Půjčitel tímto prohlašuje, že je oprávněn přenechat k bezplatnému užívání [uvést předmět výpůjčky, 
tj. kompenzační pomůcku, speciální učebnici nebo speciální učební pomůcku, včetně inventarizačního 
čísla] (dále jen „předmět výpůjčky“). 

2) Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání předmět výpůjčky vypůjčiteli na dobu [uvést od… do…], 
nejdéle však do ukončení jeho vzdělávání ve škole [doplnit název školy, pro kterou se pomůcka 
poskytuje] a vypůjčitel nabývá právo předmět výpůjčky bezplatně užívat. 

čl. II 
Převzetí předmětu výpůjčky 

1) Předmět výpůjčky byl vypůjčiteli předán při uzavření této smlouvy, což obě smluvní strany stvrzují 
svým vlastnoručním podpisem na této smlouvě. 

2) Vypůjčitel potvrzuje, že si předmět výpůjčky před jeho předáním vypůjčiteli pečlivě prohlédl a obě 
smluvní strany prohlašují, že na něm nejsou žádné nedostatky, které by bránily jeho řádnému užívání 
[, vyjma následujících vad: …, ponechat a vyplnit v případě potřeby]. 

3) Smluvní strany prohlašují, že půjčitel před předáním předmětu výpůjčky podrobně seznámil 
vypůjčitele s pravidly a zásadami pro řádné používání předmětu výpůjčky. 



 

čl. III 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výlučně pro svoji potřebu, a to v souladu s jeho 
účelem, kterému obvykle slouží [v případě potřeby uvést konkrétní účel]. Je povinen předmět 
výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V případě, že nastane nemožnost dalšího 
užití předmětu výpůjčky k jeho obvyklému určení, je vypůjčitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.  

2) Za škody, které budou způsobeny předmětem výpůjčky po dobu výpůjčky třetím osobám, odpovídá 
vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou způsobeny na předmětu 
výpůjčky po dobu jejího trvání jednáním třetích osob. 

čl. IV 
Zánik závazku 

1) Nastanou-li okolnosti, které nemohl půjčitel při vzniku smlouvy rozumně předpokládat, může 
požadovat vrácení předmětu v přiměřené lhůtě. Půjčitel uhradí škodu, která vypůjčiteli z důvodu 
předčasného vrácení přímo vznikla do tří měsíců od okamžiku, kdy byl půjčitel vypůjčitelem 
k náhradě škody vyzván.   

2) Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před dobou sjednanou v článku I odst. 2, 
pokud zjistí, že vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně, nebo jej užívá v rozporu s účelem 
určeným v čl. III odst. 1, nebo v rozporu se smlouvou nebo zákonem. 

3) V případě předčasného ukončení smluvního vztahu, v případě uplynutí sjednané doby výpůjčky nebo 
odstoupení některé ze stran od smlouvy je vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky společně 
s příslušenstvím zpět půjčiteli.  

4) Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjčiteli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení. O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol, v němž zaznamenají 
stav předmětu výpůjčky, včetně případných nedostatků. Písemný protokol musí být podepsaný 
oběma smluvními stranami na jedné listině. 

čl. V 
Závěrečná ustanovení 

1) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami na jedné listině. 

2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

 

 

Za půjčitele: ...................................................  Za vypůjčitele: ................................................  

 

V ...............................   dne.................................  

 

V ...............................   dne ................................   

 

 


