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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy 

tuto směrnici.  

Směrnice je vydávána v době, kdy je ředitelka školy uvolněna pro výkon veřejné funkce. Na základě 

plné moci je řízením školy pověřen zástupce statutárního orgánu. Kdykoliv bude v textu zmíněna 

ředitelka nebo ředitel školy, myslí se tím též zástupce statutárního orgánu.  
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I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a 
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 
 

1. Práva žáků 
 

Žáci mají právo: 

a) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

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

c) jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na speciální péči v rámci 

možností školy, 

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, 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, 

f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo 

řediteli školy, 

g) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu, 

h) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, 

i) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

j) na svobodu ve výběru kamarádů, 

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

l) na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny, 

m) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku, 

n) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj, 

o) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

p) jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., požádat o pomoc či radu 

třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, 

q) na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 

 

2. Povinnosti žáků 
 

Žáci mají povinnost: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, a to jak prezenční, tak i distanční formou (při 

ní v míře odpovídající okolnostem). 

b) účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, 

c) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni, 

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v 

souladu s právními předpisy a školním řádem, 

e) vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, 

f) nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit,  

g) být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a 

používat je stanoveným způsobem,  

h) chodit do školy vhodně oblečen.  
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3. Práva zákonných zástupců žáků 
 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

b) volit a být voleni do školské rady, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

d) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 

e) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 

odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení, 

g) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 
 

4. Povinnosti zákonných zástupců žáků 
 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (zdravotní 

postižení + druh postižení, zdravotní znevýhodnění), 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

e) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona, 

v platném znění) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

žáka, a změny v těchto údajích,  

f) zajistit, aby se žáci zúčastňovali vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje 

zdraví ostatních žáků a zaměstnanců.  
 

5. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy 
 

a) Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a 

dalších nezbytných organizačních opatření. 

b) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a jiným zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály 

a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 

korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 

dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány 

na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. 

c) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 

pracovníci se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 

znění. 

d) 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. 
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e) Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, 

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka chybějící pedagog zajistí, aby zákonní 

zástupci byli informováni jiným způsobem. 

f) Při jednání zaměstnanci školy s rodiči jsou obě strany povinny jednat slušným způsobem.  

 

II. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 

1. Práva pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) 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, 

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

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

2. Povinnosti pedagogických pracovníků  
 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 

data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 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, 

shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 

neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat, 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním,  

g) bod f) je realizován osobními konzultacemi (třídní schůzku, individuální pohovory) 

zápisem do žákovské knížky (papírové nebo elektronické – systému Edookit),  

h) řídit se Etickým kodexem pro dobrou spolupráci pedagogů školy (příkaz ředitele školy).  

 

 

III. Provoz a vnitřní režim školy 
 

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, 
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dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje 

při distančním vzdělávání vedení školy podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

Obecné principy distančního vzdělávání jsou stanoveny v dodatku školního řádu (dodatek č. 4).  

Režim školy v případě přechodu na dálkovou výuku, stejně jako hygienická opatření ve škole 

v době epidemie CoVid určí ředitel školy bez nutnosti schválení školskou radou. Žáky i rodiče 

seznámí prostřednictvím systému Edookit.    
 

1. Docházka do školy 
 

a) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných 

předmětů je pro zařazené žáky povinná. 

b) Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného 

listu v žákovské knížce/notýsku. Tato povinnost platí při prezenční a krátkodobé distanční 

výuce (do 1 měsíce). V případě dlouhodobé distanční výuky je pro omlouvání žáka možné 

též poslat zprávu TU prostřednictvím systému Edookit.  

c) Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo 

telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka. Tato povinnost platí při prezenční i distanční výuce.  

d) 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.  

e) Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. 

Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 2 dnů po skončení absence. 

f) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, 

případně vyučujícímu další hodiny, přičemž si zákonní zástupci žáka vyzvedávají ve škole 

nebo předloží písemnou žádost o uvolnění z vyučování. 

g) Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat 

omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem (např. požadavek OSPOD). 

h) Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě 

žádosti zákonných zástupců může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: 

a) 1 vyučovací hodiny: vyučující příslušného předmětu, 

b) 2 vyučovací hodiny -2 dny: třídní učitel, 

c) více než 2 dny: ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. 

i) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 

jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (některých 

předmětů); zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto 

předmětu.  V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné 

doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na 

první nebo poslední vyučovací hodinu (vyučovací hodiny) může být žák uvolněn se 

souhlasem zákonného zástupce bez náhrady (např. v případě doporučení lékaře, PPP, SPC). 

j) 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. 
 

2. Režim školy 
 

 Budova školy se pro žáky přihlášené do ranní školní družiny otevírá v 6:30. Pro ostatní žáky 

se budova otevírá v 7:05. Žáci vstupují do školy nejpozději 5 min. před začátkem 

vyučování, tj. v 7:35 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné 
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obuvi. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V 

odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná 

doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům. 

 Žáci jsou povinni si své skříňky v šatnách zamykat a předcházet tímto krádežím věcí.   

 Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů 

je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Dohled nad žáky od 7:05 do 7:20 (ve 

výjimečných případech může být stanoveno jinak) má osoba pověřená ředitelkou školy 

(vrátná, popř. jiná pověřená osoba). Do 7:20 žáci zůstávají ve vestibulu školy a v šatnách.    

 Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7:40 hod. 

 Po začátku hodiny sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po 

začátku hodiny, oznámí jeho nepřítomnost žákovská služba vedení školy.  

 Přestávky mezi vyučovacími hodinami v dopoledním vyučování jsou desetiminutové. Po 

druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Žáci mají právo na 

přestávku časově nezkrácenou. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 

30 minut, jelikož se jedná o případ hodný zvláštního zřetele na vesnické škole, kde je vysoké 

procento dojíždějících žáků, kteří tak stihnou autobusové spoje. Při zkracování přestávek 

ředitelka školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. Při odpoledním 

vyučování je přestávka mezi hodinami zkrácena na 5 minut. Během přestávek (kromě níže 

popsané výjimky) není žákům dovoleno opustit školní budovu. V době od 12:10 do 12:40 

(tedy v době přerušení vyučování mezi dopolední výukou), stejně jako v době od poslední 

vyučovací hodiny do začátku odpoledních aktivit (doučování, pedagogická intervence, 

kroužek) mohou žáci budovu opustit při splnění těchto podmínek:  

 zákonný zástupce písemně stvrdí souhlas s opuštěním budovy a přebere za žáka 

plnou zodpovědnost  

 žák se dostaví do učebny nebo na jiné domluvené místo 5 minut před začátkem 

odpoledního vyučování nebo aktivity  

 žáci se budou během této přestávky mimo školu chovat tak, aby přispívali 

k dobrému jménu školy  

 Žáci prvního stupně čekají na kroužky ve školní družině, není-li se zákonnými zástupci 

domluveno jinak.  

 Pokud žáci o polední přestávce zůstávají ve škole, setrvávají ve třídě, ve které se bude konat 

odpolední vyučování. Ve třídě se chovají tiše a klidně, neruší probíhající výuku v jiných 

třídách.  

 Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonných zástupců 

nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí 

na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 

pedagogického dohledu nebo jiného pověřeného dohledu. 

 Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne 

a odchází z budovy. 

 Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, umývá a stírá tabuli v průběhu vyučování. 

 Do kabinetů, sboroven, ředitelny a kanceláří vstupují jen pověření žáci za přítomnosti 

zaměstnance školy a jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 

 Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození 

nenese odpovědnost, pokud je nosí, tak na vlastní zodpovědnost. 

 V odborných učebnách a na dalších místech, kde byl tento řád vydán, žáci dodržují provozní 

řády těchto učeben. 
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 Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny nebo do sborovny školy. 

 Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším 

spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Starší žáci jednají 

tak, aby svým mladším spolužákům byli dobrým vzorem.  

 Žáci zachovávají čistotu v budově školy i v jejím okolí. Mimo školu se žáci chovají v 

souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali 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. 

 Žáci navštěvující zájmové kroužky vyčkávají na jejich zahájení v prostorách určených 

vedoucím kroužku. Do zájmových kroužků žáci nastupují nejpozději 5 min. před jejich 

zahájením. 

 Jestliže se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 

ostatních žáků, může učitel nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do 

doby, než se žák ukázní s tím, že se bude pod dohledem dále vzdělávat.  

 Při společných akcích (mimo pravidelný rozvrh) pedagogů, dětí a jejich rodičů za děti 

zodpovídají rodiče.  

 O přestávkách mohou žáci po domluvě s pedagogickým pracovníkem a za jeho přítomnosti 

využít k relaxaci tělocvičnu, venkovní hřiště případně park.  

 O přestávkách mohou žáci využít relaxačního prostoru „U Zrcadla“ za podmínek daných 

řádem tohoto prostoru.  

 
 
2.1 Pravidla používání vlastních mobilních zařízení žáků ve škole a školském zařízení 
  

a) Za mobilní telefon, tablet, notebook a jiná MZ (mobilní zařízení) prioritně neurčená pro 

výuku, zodpovídá každý žák sám. Škola nepřebírá za tato zařízení odpovědnost. 

b) V době vyučování, školní družiny, zájmového kroužku a v době konání jakýchkoli školních 

či mimoškolních akcí organizovaných školou (vzdělávací pořady, přednášky, divadlo, 

prezentační akce ad.) je žák povinen mít MZ vypnuté a uložené v aktovce či jiné tašce.   

c) Při odchodu do TV, PČ nebo jinam do areálu školy žáci nechávají MZ uložené ve svých 

uzamykatelných skříňkách v šatně. 

d) MZ lze užívat pouze o přestávkách a to výhradně za účelem telefonování a posílání SMS a 

to pouze po informování dohlížejícího učitele (nebo jiného pedagoga).  

e) Ve škole, v celém jejím areálu a na mimoškolních akcích platí zákaz používání MZ pro 

fotografování, filmování, pořizování jakýchkoli nahrávek a záznamů (pokud přímo 

nesouvisí s výukou). 

f) Výjimky v užívání MZ schvaluje ředitelka školy na základě žádosti rodičů a to pouze z 

opodstatněných zdravotních důvodů žáka. 

g) V případech, kdy je to vhodné a účelné (akce pořádané školou, exkurze, výlety) může 

použití MZ dovolit vedoucí akce.  

h) Mobilní zařízení k jiným účelům, než je uvedeno v bodu d) mohou využívat žáci, kteří 

čekají na odpolední vyučování v době od 12:10 do 12:40 po předchozím souhlasu 

pedagogického dohledu.  

i) V průběhu psaní písemných prací nemají žáci na ruce tzv. chytré hodinky.  

 

2.2 Při ztrátě věci postupují žáci následovně 
 

a) Žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (anebo, tehdy, kdy se o ztrátě 

dozví). Nejdříve se musí sám pokusit o dohledání věci. 
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b) Žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení v ředitelně školy: 

hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka, 

oba vyplněné tiskopisy odevzdá v ředitelně, ředitelka zkontroluje úplnost, kopii založí, 

originál zašle na pojišťovnu, vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení ředitelka 

založí.  

 

2.3 Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek 

1. 7.40 - 8.25 

2. 8.35 - 9.20 

3. 9.35- 10.20 

4. 10.30- 11.15 

5. 11.25 - 12.10 

6. 12.20- 13.05 

7. 12.40- 13.25 

8. 13.30 - 14.15 

 

3. Školní jídelna 
 

Podrobná pravidla fungování školní jídelny jsou nastavena ve:  

 směrnici č. 19 Směrnice k provozu místnosti školní jídelny  

 směrnici č. 19A Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny  

 

a) Před příchodem do školní jídelny si žáci v šatně odloží svrchní oděv, přezují se, umyjí si 

ruce.  

b) Při stolování se žáci chovají tiše a ukázněně, dbají pokynů dozírajících učitelů, 

vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.  

c) Žáci jí u stolu, po skončení oběda zasunou židli, odnesou použité nádobí. Z jídelny nevynáší 

jídlo ani pití.  

d) Žáci nejsou pracovníky školy nuceni k dojídání.  

 
 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 
ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí 
 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
 

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

b) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

c) Žákům je zakázáno nosit a konzumovat ve škole energetické nápoje.  

d) Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dohled způsobilou osobou.        
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e) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dohledu učitele. 

f) Při přecházení 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 zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, plaveckou 

výuku, školní výlety a exkurze, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se 

kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci řídí 

podřizují vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

g) Při výuce v tělocvičně, na hřišti, dílnách, ve venkovních učebnách, na pozemcích, 

v odborných učebnách, při laboratorních pracích a na dalších místech, kde je vydán lokální 

provozní řád zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy, dané vnitřním řádem 

odborné učebny. Vyučující daného předmětu nebo třídní učitelé jsou povinni s nimi 

seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při 

první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády 

odborných učeben jsou v těchto učebnách vyvěšeny. 

h) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, 

tělocvičně nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo 

někomu z vyučujících. 

i) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku rizikových jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

j) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   

k) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 

žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí 

do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházející 

z budovy vykonává další dohlížející pedagog.      

l) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 

bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, 

je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 

náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné 

zástupce 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 zákonných zástupců do 

zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

m) 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. 

n) Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. 

Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 

nebo který se o něm dověděl první.       

o) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu 

dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 

přestávek.   
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Pokyn ředitelky školy k poučení žáků o bezpečnosti a chování a další náležitosti pro všechny 

pedagogické pracovníky a zaměstnance školy zabývající se dohledem nad žáky, Školní řád – 

Dodatek č. 1 
 

1.1 Hlášení  úrazu 
 

a) O každém úrazu je informována ředitelka školy. 

b) O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy 

úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 

c) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 

nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného 

odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

d) O úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola 

pojištěna, pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.  

 

1.2 Jak postupovat, stane-li se úraz 
 

a) Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy, ošetřit poranění (pokud lze) 

b) Informovat ředitelku školy. 

c) Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 

d) Informovat nebo zajistit informování zákonných zástupců žáka, případně jej požádat o 

převzetí žáka.  

e) Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 

f) Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 
 

2.  Režim při akcích mimo školu 
 

a) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně 

s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud 

je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

b) Zařazení a délku přestávek stanoví pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru 

činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

c) Na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků nesmí 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. 

d) Organizující pedagog zajišťuje 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, nebo jinou písemnou 

informací. 

e) 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, 

lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 
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předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním 

řádem tohoto zařízení.       

f) Škola pro své žáky uskutečňuje plaveckou výuku minimálně v rozsahu stanoveném RVP 

ZV. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. 

Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o 

tom dodají škole písemné lékařské potvrzení.  

g) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

hodnocení na vysvědčení.  

h) 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. 

i) Při akcích mimo školu je možné s ohledem na rozumovou vyspělost žáků udělit osobní 

volno. V době osobního volna za sebe zodpovídají přímo žáci resp. jejich zákonní zástupci. 

Osobní volno lze udělit pouze po splnění těchto podmínek:  

1. jedná se o žáky nejméně 5. ročníku  

2. udělení osobního volna předcházelo poučení o bezpečnosti  

3. předchozí souhlas zákonného zástupce žáka  

Nad žáky, jejichž zákonní zástupci souhlas k udělení osobního volna neudělili, dohlíží 

doprovázející pedagogové po celou dobu.  
 

3. Ochrana před rizikovými jevy 
 

a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikových jevů, uplatňují různé 

formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

b) Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence, 

informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitelkou školy s dalšími institucemi sociálně právní 

ochrany dětí a mládeže. 

c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, jedů 

a takových látek, které je svým vzhledem, konzistencí nebo chutí napodobují (např. 

žvýkačky ve tvaru cigarety, nealkoholické pivo, vodu v láhvi od piva ad.), v areálu školy. 

Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije 

všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení 

trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí 

pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení 

tohoto zákazu, o svých zjištěních, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

d) 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 žáci mladší a slabší), jsou v 

prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 

přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu 

žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné 

zástupce. 

e) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, 

před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to ve všech 

prostorách školy, kde by k rizikovým jevům mohlo docházet. 
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4. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné 
látky žákem 
 

a) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách 

školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 

b) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek 

v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

c) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně 

vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. 

d) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich 

ochrany před tímto jevem. 

e) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 

přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

f) Do poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání 

návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními 

aktivitami. 

g) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich 

zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 

h) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba 

spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

i) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným 

v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a 

zákonným zástupcům žáka. 

 

Tabákové výrobky 

a) Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit nebo užívat tabákové výrobky. 

Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření 

vyhrazená.  

b) Za tabákové výrobky se považují: 

i) zápalný tabák (cigarety, doutníky dýmky vodní dýmky) 

ii) bezdýmný tabák (šňupací tabák, žvýkací tabák, porcovaný tabák) 

iii) elektronická zařízení určená k inhalování, vaporizéry  

c) 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. 

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

e) 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. Třídní učitel informuje zákonného zástupce 

nezletilého žáka. 

f) 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. 

g) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce (směrnice č. 17, Příloha 

č. 1: Podrobná pravidla pro ukládání napomenutí, důtek a sníženého stupně z chování). 
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Alkohol 

a) Škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na 

všech akcích školou pořádaných.  

b) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo 

přestupkem. 

c) 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. 

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

e) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu 

nehrozí nějaké nebezpečí. Pokud je 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky. 

j) 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.      

k) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

h) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce (směrnice č. 17, Příloha č. 1: 

Podrobná pravidla pro ukládání napomenutí, důtek a sníženého stupně z chování). 

l) Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

alkoholických nápojů. 

i) 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.  

j) 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. 

k) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: o 

nálezu ihned uvědomí vedení školy, nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ 

usvědčujícího důkazu, zpracují stručný záznam o události.  

l) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: o nálezu 

ihned uvědomí vedení školy, 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. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  

m) 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.  
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n) 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 

a) 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 sankce za porušení zákazu (směrnice č. 17, Příloha č. 1: Podrobná pravidla pro 

ukládání napomenutí, důtek a sníženého stupně z chování). 

b) 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.  

c) 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. 

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

e) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

f) 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. 

g) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky. 

l) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  

m) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

o) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce (směrnice č. 17, Příloha č. 1: Podrobná 

pravidla pro ukládání napomenutí, důtek a sníženého stupně z chování). Je nutné rozlišovat 

distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce 

je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 

n) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné 

a protiprávní jednání. 

o) 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.  

p) 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. 
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q) 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. 

r) 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. 

s) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 

nebo psychotropní, postupují takto: o nálezu ihned uvědomí vedení školy, o 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. O nálezu vyrozumí Policii ČR, 

která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. 

t) 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. 

u) 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. 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 

a) 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. 

b) Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které 

může vést k jejich odcizení. Škola žákům nedoporučuje cenné věci, které nesouvisí 

s vyučováním a vzděláváním do školy nebo školského zařízení nosit.  

c) I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, 

nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech 

jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 

1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., v platném znění, kterým se provádí občanský zákoník); 

pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení. 

d) 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. 

e) Při nahlášení krádeže žákem je třeba 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. 

f) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 

g) 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. 
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Souhlas zletilého žáka 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 školního roku …………………………….. 

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……………… dne…………                                                        podpis zákonného zástupce 

 

5.  Zdolávání mimořádných událostí 
 

5.1 Prostorová a organizačně-technická opatření  
 
a) Pro děti, žáky, studenty a veřejnost je stanoven a využíván pouze jeden vchod, který je 

uzamčený a vstupy do něj jsou kontrolovány (personálně, případně v budoucnu i technicky či v 

kombinaci), ostatní možné vstupy do budov jsou uzamčeny a užívají se buď jako únikový 

východ (ŠD), anebo pouze pro vstup zaměstnanců školy (školní kuchyň). Vstup do tělocvičny 

je zabezpečený technicky – EKV, na čip (pouze osoby na základě smlouvy, či zaměstnanci 

školy). 

b) Vpuštění cizích osob do prostor školy až po jejich identifikaci a ověření účelu vstupu do budovy 

(doprovod dítěte, návštěva pedagoga či ředitele školy apod.) je zajištěno  

c) Nekontrolovanému vstupu osob do budovy školy, které nejsou zaměstnanci školy ani účastníky 

vzdělávání, je zamezeno. 

d) Prostor pro bezpečné uložení osobních věcí účastníků vzdělávání je zajištěn.  

e) Úprava zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest i další okolní terénní 

úpravy umožňující přirozené pozorování školy jsou provedeny.  

f) Funkční venkovní osvětlení přístupových cest i v době mimo provoz školy je zajištěno.  

 

5.2 Personální opatření  
 
a) Kontinuální dohled nad účastníky vzdělávání ve všech prostorách je zajištěn od vstupu 

účastníků vzdělávání do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho 

ukončení až po dobu opuštění budovy školy.  

b) Vzájemná zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků vykonávajících 

dohled je zajištěna.  

c) Náležitý dohled k vykonávaným činnostem, vybavení žáků ochrannými a bezpečnostními 

prvky a kontrola bezpečnosti prostor při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou 

realizovány mimo školu či školské zařízení, jsou zajištěny.  

 
5.3 Pravidelné seznamování žáků s principy bezpečného školního prostředí: 
 
a) jednání při vstupu do školy a opouštění školy, 

b) hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby, 
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c) hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné 

podezřelé aktivity), 

d) jednání v krizové situaci, nácvik úniku ze školy (1x ročně), 

e) poučení dětí o zákazu nošení zbraní do školy, informace o sankcích a apelace na svědky, 

kteří vědí nebo si všimli, že někdo zbraň ve škole má, aby tuto skutečnost hlásili a to ve vlastním 

zájmu: 

 každý takový případ projednat výchovnou komisí za účasti žáka a jeho rodičů, ale i 

zástupců orgánu sociálně-právní ochrany, případně zřizovatele – z projednávání musí být 

zřejmé, že situace je vážná 

 po každém takovém zjištění znovu poučit všechny žáky na zákaz takového počínání a 

znovu s nimi rozebírat fatální následky, které nošení zbraní do školy pro ně může mít 

 každou situaci, kdy zbraň žák do školy přinesl, ohlásit orgánu sociálně-právní ochrany a 

obci, ve které je žák trvalým bydlištěm 

 jedná-li se střelnou zbraň nebo bodnou a sečnou zbraň s dlouhou čepelí nebo výbušninu, 

vyrozumíváme ihned Policii ČR, která zbraň zajistí a zahájí šetření 

 

5.4 Pravidelné seznamování zaměstnanců školy s principy bezpečného školního prostředí a 
jednání v krizové situaci 
 
a) seznámit zaměstnance školy s evakuačním plánem, nacvičit únik (1x za rok) 

b) poučit zaměstnance o možných strategiích, které vedou k přerušení útoku nebo k minimalizaci 

následků 

c) informace o sankcích a apelace na svědky, kteří vědí nebo si všimli, že někdo zbraň ve škole 

má, aby tuto skutečnost hlásili a to ve vlastním zájmu 

 

5.5 Informování rodičovské veřejnosti a zřizovatele o způsobu zajištění bezpečnosti 
v organizaci  
 
a) na webových stránkách školy – školní řád 

a) hlavní nástěnka školy ve vstupní hale – školní řád 

b) na třídních schůzkách 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

a) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob, hradí 

v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo 

nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, 

případně orgánům sociální péče. 

b) Každé poškození nebo závadu v učebně či na jiném místě školy hlásí žák vyučujícímu, 

třídnímu učiteli nebo ředitelce školy.  

c) Požaduje-li škola náhradu školy po žákovi, musí poškození věci vždy třídní učitel prošetřit 

a zvážit i pedagogicko-výchovné dopady. 

d) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí. 

e) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí, jen na vlastní 

nebezpečí.       

f) Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

g) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 

seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku učebnice a učební texty nevracejí, 
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žáci ostatních ročníků jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce 

příslušného školního roku.  

h) Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí, před 

odchodem ze třídy uklidí své pracovní místo a jeho okolí.  

i) Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. 

j) Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních 

parapetech. 

 
 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve 

směrnici č. 17 "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" (klasifikačním 

řádu). 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy. 

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ZSBoh/243/2020 ze dne 9. 10. 2020. Uložení 

směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

3. Směrnice nabývá platnosti dnem: 1. 9. 2022.  

4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění zveřejňuje ředitelka školy 

tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vstupní hale školy a na webových 

stránkách školy: www.zsamsbohdalice.cz. 

5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě.  

6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 1. 9. 2022 (v případě 

nepřítomnosti ihned po nástupu žáka do školy), seznámení je zaznamenáno v třídních 

knihách.  

7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu zprávou v systému Edookit, případně 

náhradním způsobem, řád je pro ně zpřístupněn ve vstupní hale školy a na webových 

stránkách školy. 

 

V Bohdalicích dne 29. 8. 2022 

 

 

              Mgr. Jakub Vaštík 

                zástupce statutárního orgánu  

 

Přílohy: 

1. Dodatek č. 1 – Poučení žáků o bezpečnosti ve škole 

2. Dodatek č. 2 – Informace o výskytu vší 

3. Dodatek č. 3 – Zdolávání mimořádných událostí – pro zaměstnance školy 

4. Dodatek č. 4 – Distanční výuka (obecné informace)  

 

 


