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1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
1.1. Žáci mají právo

a) na vzdělávání a služby podle školského zákona

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

c) volit a být voleni do školního parlamentu, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se na ředitele 
školy  obracet  s návrhy,  stanovisky,  stížnostmi  s tím,  že  ředitel  školy  je  povinen  se  těmito 
záležitostmi  zabývat

d)  vyjádřit  stížnost,  obavu  či  jiné  oznámení,  které  se  týká  sociálně  patologických  jevů, 
diskriminace, nepřátelství a násilí, kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy, přičemž ten je 
povinen  se  tímto  oznámením neprodleně  zabývat  úměrně  věku  a  stupni  rozvoje  žáka.  Mohou 
stížnost, obavu či jiné oznámení tohoto druhu písemně oznámit ve schránce důvěry   ve vestibulu 
školy nebo na webových stránkách školy,  přičemž ředitel školy je povinen se tímto oznámením 
neprodleně zabývat, pokud je znám autor oznámení.

e)  vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajícím  se  podstatných  záležitostí  jejich  vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být ze strany pracovníka školy věnována pozornost odpovídající 
jejich věku a stupni vývoje

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

1.2. Žáci jsou povinni

a) dodržovat ustanovení tohoto školního řádu, která se jich týkají, dodržovat předpisy k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

b) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků

d)  při  případné  nepřítomnosti  ve  škole  do  tří  kalendářních  dnů  písemně  doložit  důvody 
nepřítomnosti v žákovské knížce, resp. v deníčku žáka.

1.3. Zákonní zástupci žáků mají právo

a)  na svobodnou volbu školy pro své dítě

b) na  informace o průběhu  vzdělávání dítěte ve škole

c) na  informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

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

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

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle školského zákona

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, 
které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

g) volit a být voleni do školské rady

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka

j) oznámit škole údaj o sociálním znevýhodnění žáka



k) požádat ředitele školy o uvolnění žáka zcela nebo zčásti z výuky ze zdravotních nebo jiných 
závažných  důvodů  popřípadě  z vyučování  některého  předmětu.  Je-li  tímto  předmětem  tělesná 
výchova, pak zákonný zástupce k žádosti přiloží doporučení registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost nebo odborného lékaře. Je-li dotyčný předmět vyučován první nebo poslední hodinu, 
může zákonný zástupce požádat o uvolnění bez náhrady.

1.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b)  na  vyzvání  ředitele  školy,  zástupce  ředitele,  třídního  učitele  nebo  pracovníků  školního 
poradenského pracoviště se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 
žáka

c)  do  tří  kalendářních  dnů  informovat  školu  e-mailem,  písemně  nebo  telefonicky  o  počátku 
nepřítomnosti žáka a doložit její důvody, po ukončení nepřítomnosti žáka do tří kalendářních dnů 
písemně doložit důvody nepřítomnosti v žákovské knížce, resp. v deníčku žáka

d)  písemně,  ale  nikoli  v žákovské  knížce,  resp.  v deníčku požádat  o  uvolnění  žáka  z výuky na 
nezbytně  dlouhou  dobu,  pokud  jsou  důvody  nepřítomnosti  známy  předem,  tuto  žádost  při 
předpokládané době nepřítomnosti  adresovat třídnímu učiteli

e) osobně si vyzvednout žáka, pokud tento žák odchází ze školy z důvodů předem známých v době 
vyučování

f) doložit lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka, pokud v klasifikačním období žák má více než 
130 zameškaných hodin nebo pokud o to požádá třídní učitel

g)  před  akcí,  která  souvisí  s výchovně  vzdělávací  činností  školy,  doloží  písemně  potvrzení  o 
bezinfekčnosti žáka, lékařská potvrzení, prohlášení o způsobilosti žáka absolvovat akci, prohlášení 
o tom, že ví, jak škola může postupovat při zjištění přestupku proti školnímu řádu,  pokud ho o to 
požádá podle povahy akce třídní učitel

h) uhradit škodu způsobenou jejich dítětem

i) oznámit škole následující údaje o žákovi a oznámit neprodleně změny v nich:

- jméno a příjmení

- rodné číslo

- státní občanství

- místo trvalého pobytu

- zdravotní postižení či zdravotní znevýhodnění a zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na  

   průběh vzdělávání

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, 

   telefonické spojení, případně mailové spojení.



2. Vzájemné vztahy žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších 
pracovníků školy

2.1. Při oslovování žáci pracovníkům školy vykají, pracovníci školy žákům tykají.

2.2. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy nejen v prostorách školy, ale i na veřejnosti.

2.3. Při vzájemném jednání žáci a pracovníci školy používají přiměřená slova i přiměřené prvky 
mimoslovní komunikace.

2.4. Zaměstnanci předcházejí vhodnými formami komunikace, vzájemným respektem a tolerancí 
výskytu mobingu a bossingu na pracovišti.

2.5. Pedagogičtí pracovníci vstřícným přístupem vytvářejí dobré vztahy s rodiči žáků i veřejností.

2.6. Rodiče k jednání s pedagogickými pracovníky využívají  třídní schůzky, konzultační hodiny, 
popřípadě předem dohodnuté termíny. Nevyžadují konzultace v době, kdy pedagogický pracovník 
plní své pracovní povinnosti.

 3. Provoz a vnitřní režim školy
3.1.  Škola  prostřednictvím  pracovníků  školy  pro  žáka  zajišťuje  vzdělávání,  hodnocení  jeho 
výsledků,  informace  o  výsledcích  vzdělávání,  poradenské  služby ke  vzdělávání,  vzdělávání  ve 
školní  družině,  vybrané  volnočasové  aktivity  (dále  jen  „kroužky“)  a  další  akce  související 
s výchovně vzdělávací  činností  školy,  tj.   exkurze,  výlety,  kulturní  a  sportovní  akce  a  soutěže, 
výukové soutěže.

3.2. Škola o činnostech uvedených v bodě 3.1. informuje zákonné zástupce žáků.

3.3. Pedagogickými pracovníky školy jsou

a) ředitel školy

b) učitel

c) vychovatel

d) vedoucí zájmového kroužku 

3.4. Dalšími pracovníky školy jsou

a) školnice

b) uklízečka

3.5. Ředitel školy pověřuje některé učitele vedením třídy (dále jen „třídní učitel“).

3.6. Třídní učitel

a) vede pro třídu údaje ve školní matrice, vede pro třídu třídní knihu

b)  zajišťuje  běžný  telefonický  styk  se  zákonnými  zástupci  žáků  třídy,  předkládá  řediteli  školy 
návrhy na uskutečnění individuálních konzultací se zákonnými zástupci, zve zákonné zástupce na 
pravidelné konzultace, třídní schůzky  a další akce určené pro veřejnost

c) osobně zná každého žáka třídy jménem a příjmením

d)  je  informován  o  počtu  žáků  třídy  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  o  druhu  jejich 
zdravotního  postižení,  zdravotního  znevýhodnění  nebo  sociálního  znevýhodnění,  podává 
výchovnému poradci návrhy na zjištění postižení nebo znevýhodnění ve školském poradenském 
zařízení a informuje o všech těchto skutečnostech všechny učitele, kteří tyto žáky učí

e) je informován o nadaných žácích třídy a o druhu jejich nadání



f)  je  informován  o  žácích  třídy,  jimž  ředitel  školy  povolil  vzdělávání  podle  individuálního 
vzdělávacího plánu

g) je informován o žácích třídy, kteří jsou dětmi cizinců podle § 36, odst. 2 Školského zákona

h) je informován o žácích třídy, kteří plní povinnou školní docházku podle § 38 Školského zákona 
(plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky)

i)  dohlíží na řádnou docházku žáků třídy do školy

j) dohlíží na dodržování školního řádu žáky třídy, pro dodržování školního řádu využívá metodu 
vlastního  příkladu,  výchovného  rozhovoru  se  žákem,  konzultace  se  zákonným  zástupcem  a 
kázeňská opatření

k) dohlíží na plnění povinností zákonných zástupců žáků

l)  má právo připravit pro třídu  akce související s výchovně vzdělávací činností školy

m) připravuje za třídu podklady pro jednání pedagogické rady a informuje pedagogickou radu o 
vzdělávání ve třídě

n)  na  konci  pololetí  připravuje  pro  třídu  podklady pro  shrnutí  klasifikačních  údajů  a  pro  tisk 
vysvědčení, na konci čtvrtletí zapisuje do žákovské knížky, resp. deníčku čtvrtletní hodnocení žáka

o) dohlíží na činnost žákovské samosprávy třídy a žákovských služeb

p) určí služby žáků v šatně tak, aby šatna byla vždy uzamčena nebo aby v odemčené šatně byla 
přítomna žákovská služba

q) informuje žáky třídy a zákonné zástupce o rozvrhu hodin žáků a o jeho odchylkách a výjimkách

r)  před  akcí,  která  souvisí  s výchovně  vzdělávací  činností  školy,  podle  její  povahy,  žádá  od 
zákonného zástupce žáka písemné potvrzení o bezinfekčnosti žáka, lékařská potvrzení, prohlášení o 
způsobilosti  žáka  absolvovat  akci,  prohlášení  o  tom,  že  zákonný  zástupce  ví,  jak  škola  může 
postupovat při zjištění přestupku proti školnímu řádu

3.7.  Vzdělávání  a  další  akce  související  s výchovně  vzdělávací  činností  školy  se  uskutečňují 
v pracovních dnech. Výjimky povoluje ředitel školy

3.8. Začátek vyučování a příchod žáků do budovy

a) Začátek vyučování je obvykle v 8.00 hod. Provoz ve školní družině je od 6:30 hod do 15.30 
hodin

c) Před vyučováním žáci vstupují do budovy od 7:40 do 7:55 hod., příchod pozdější  než 7:55 se 
hodnotí jako pozdní. Dojíždějící žáci mají vstup povolen hned po svém příjezdu jen se souhlasem 
vychovatelky školní družiny.

d)  Na  odpolední  výuku  žáci  vstupují  do  budovy 10  minut  před  zahájením vyučovací  hodiny. 
Přestávku  před  odpolední  výukou  žáci  tráví  ve  svých  třídách  a  plní  pokyny  pedagogického 
pracovníka, který zde má dozor. Žáci mohou opustit budovu školy, pokud předložili třídnímu učiteli 
souhlas zákonného zástupce s opuštěním budovy

e)  V době od 7:55 do 11:35 hod.  je škola  uzamknuta.  Při  případném příchodu v této  době žák 
vstupuje do budovy školy po zazvonění a ohlášení. 

g) Po příchodu do budovy si žáci v šatně odloží svrchní oděv a obuv a přezují se. Používají dva 
různé druhy obuvi  -  pro venkovní  prostory školy a pro vnitřní  prostory.  Služba určená třídním 
učitelem udržuje v šatnách pořádek, šatny uzamyká a odemyká a nenechává odemknutou šatnu bez 
osobního dohledu.



3.9. Vyučovací hodiny a přestávky, ukončení výuky podle rozvrhu.

a) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Její začátek a konec je ohlašován zvoněním. Přestávky mezi 
hodinami trvají 10 minut, hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině trvá 20 minut.

b) Výjimku tvoří dvouhodiny praktických činností, výtvarné výchovy a volitelných předmětů, které 
po dohodě s ředitelem školy mohou jejich vyučující v případě 5. a 6. hodiny spojit bez přestávky. 
Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti informují zákonné zástupce žáků.

d) Na některé vyučovací hodiny žáci odcházejí do jiných prostor, než jsou kmenové třídy. Na výuku 
tělesné  výchovy,  sportovních  her,  informatiky,  výtvarné  výchovy,  hudební  výchovy,  pracovních 
činností a anglického jazyka čekají ve své třídě nebo na místě určeném příslušným vyučujícím a 
odcházejí v doprovodu příslušného učitele.

e) Po ukončení výuky podle rozvrhu hodin žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává 
vyučující vychovatelkám, ostatní doprovodí do šaten. Dále určený vyučující doprovodí do školní 
jídelny žáky, kteří se zde stravují.

f)  Po  ukončení  výuky  podle  rozvrhu  hodin  se  žáci  nezdržují  bezdůvodně  v budově  školy.  Po 
ukončení poslední vyučovací hodiny odvede vyučující žáky k šatně a počká, až se obléknou a opustí 
školu.  Na školní hřiště a na školní pozemek je povolen vstup veřejnosti  v souladu s příslušnou 
směrnicí a pouze se souhlasem ředitele školy nebo pověřeného pracovníka školy.

3.10. Chování žáků

a) Žáci chodí do školy čistě a esteticky oblečeni a obuti. Udržují v čistotě a v použitelném stavu 
žákovskou knížku, sešity, učebnice a školní potřeby. Dodržují osobní hygienu, zejména  po použití 
WC a po vyučovacích hodinách a činnostech, kde dochází ke znečištění těla či oděvu. Na hodiny 
tělesné  výchovy,  sportovních  her,  praktických  činností  a  výtvarné  výchovy  používají  speciální 
oděvy, popřípadě i obuv.

b) Žáci svévolně neopouštějí školní budovu, a pokud příslušný pedagogický pracovník  nestanovil 
jinak, neopouštějí místnost, kde probíhá výuka, resp. své pracovní či cvičební místo nebo zařazení 
ve skupině.

c) Žáci mají zakázáno nosit do školy a na další akce související s výchovně vzdělávací činností 
školy cenné věci, přehrávače, magnetofony, nepřiměřené obnosy peněz, předměty, které nesouvisejí 
s  výukou  a  rovněž  předměty,  které  mohou  ohrozit  zdraví  a  bezpečnost  nebo  dobré  mravy 
(výbušniny,  chemikálie,  zbraně,  praky,  foukačky  i  žvýkačky).  Žáci  do  školy  a  na  další  akce 
související s výchovně vzdělávací činností školy nevodí ani nenosí zvířata.

d)  Žáci  nenarušují  vyučování  a  další  akce  související  s výchovně  vzdělávací  činností  školy 
hlasitými projevy, gestikulací a mimikou, narušováním soustředěnosti spolužáků a způsobováním 
hluku.

e)  Žáci při vyjadřování nepoužívají vulgární slova a hrubé slovní útoky.

f)  Žáci si doma a před vyučováním připravují potřebné pomůcky k vyučování a mají je připravené 
před vyučovací hodinou nebo jinou akcí související s výchovně vzdělávací činností školy. Podle 
povahy předmětu a pokynů pedagogického pracovníka plní doma úkoly písemně nebo bez písemné 
přípravy.

g) Žáci při vyučování nebo při dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 
nekouří,  nepožívají  alkohol,  neužívají  drogy,  nemanipulují  s tabákovými  výrobky,  alkoholem a 
drogami a nepřechovávají je.

h) Během vyučovací hodiny mají žáci vypnutý mobil. Nepořizují zvukové záznamy, fotografie  a 
videonahrávky ve vyučování ani o přestávkách.

i) Žáci bez svolení pedagogického pracovníka nemanipulují s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. 
vedením, neotevírají okna a nemanipulují dalším zařízením a vybavením školy.



j)  Žáci prostředí školy udržují v čistotě, nepoškozují je.

k) Žáci neopravují v žákovské knížce, v deníčku, ve třídní knize a v další dokumentaci školy žádné 
údaje.

l)  Žáci v rozhovorech s pracovníky školy vždy uvádějí pravdu.

m)  Žáci  nevyžadují  od jiných žáků služby,  které  by měly povahu snižování  lidské důstojnosti, 
nevyžadují  konání  činů  snižujících  lidskou  důstojnost,  nepožadují  od  jiných  žáků  darování 
finančních obnosů nebo hmotných darů.

n)  Žáci  ani  fyzicky,  ani  slovně,  ani  mimoslovně  nenapadají  jiné  žáky nebo  pracovníky školy, 
neohrožují jejich zdraví a bezpečnost ani zdraví či bezpečnost svoji.

o) Žáci se svěřeným majetkem a zařízením školy zacházejí šetrně a neničí jej.

p) Ve školní jídelně žáci dbají na kulturu stolování, ve frontě i u stolů se chovají ukázněně a tiše, po 
obědě uklidí své místo. Ke školní jídelně přicházejí s doprovodem vyučujícího. Do jídelny vstupují 
po vyzvání dozorujícího učitele.

q) Během přestávek se zdržují žáci ve třídách. Při příznivém počasí mohou žáci po 2. vyučovací 
hodině trávit přestávku na školním hřišti, jinak se pohybují po chodbách volně a pomalu. Během 
přestávky žáci nesedají na zábradlí schodiště, topení a okenní parapety. Opatrnosti dbají u všech 
dveří učeben, které se otevírají do chodby, žáci chodí pomalu, snaží se dveře obcházet a otvírat 
pomalu.

r)  Na  WC  udržují  čistotu,  šetrně  zacházejí  s toaletním  papírem,  nezdržují  se  bezdůvodně  v 
prostorách WC.

s) Žáci  nemanipulují se žaluziemi a okny.

t)  Žáci  cenné  předměty  a  mobilní  telefony  neodkládají  na  volně  dostupná  místa  a  do  volně 
dostupných zavazadel, cenné předměty a mobilní telefony žáci nosí u sebe. Škola nezodpovídá za 
ztráty osobních věcí, včetně cenných předmětů a mobilních telefonů. Za ztrátu těchto věcí odpovídá 
jen v případě, že byly uloženy do úschovy třídnímu učiteli nebo v ředitelně školy.

u) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.

 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a pracovníků školy
4.1.  Pracovníci  školy  a  žáci  se  v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  řídí  právními  předpisy, 
především § 29 Školského zákona a vyhláškou MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

4.2. Třídní učitel provede na začátku školního roku poučení žáků třídy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví. Tématy tohoto poučení jsou:

a) povinnosti žáka podle odst. 1.2. školního řádu

b) začátek vyučování a příchod žáků do budovy podle odst. 3.9. školního řádu

c) vyučovací hodiny a přestávky, ukončení výuky podle rozvrhu podle odst. 3.10. školního řádu

d) chování žáka podle odst. 3.11. školního řádu

e) ohlašování úrazů, první pomoc. Povinnosti při vyhlášení požárního poplachu, tísňová telefonní 
čísla

4.3. Příslušný vyučující učebny, jejíž provoz se řídí řádem učebny, provede na začátku školního 
roku poučení žáků třídy nebo skupiny o bezpečnosti a ochraně zdraví podle tohoto řádu učebny

4.4.  Pedagogický pracovník provede poučení  žáků třídy nebo skupiny o bezpečnosti  a  ochraně 



zdraví vždy před akcí související s výchovně vzdělávací činností školy, která se koná mimo budovu 
školy. Tématem poučení je podle povahy akce:

a)  odst. 3.11. b), c), g), h), l) školního řádu

b)  pravidla silničního provozu

c)  pravidla a způsob přepravy

d) způsob dorozumívání ve skupině a řešení případných krizových situací (vzdálení se od skupiny, 
ztráta orientace apod.)

e)  poučení o dalších možných rizicích vyplývajících z povahy akce

f)  poučení o možnosti zavolat na mobilní telefon pedagogického pracovníka, který vede akci

4.5. O každém poučení provedeném podle odst. 4.2. až 4.4. provede pedagogický pracovník zápis 
do třídní knihy.

4.6. Ředitel školy zajistí rozpisem dohledů, že ve všech prostorách školy, kde se pohybují žáci a kde 
hrozí riziko úrazu,  bude určen pracovník,  který bude v přiděleném úseku zajišťovat dohled nad 
žáky.

4.7.  Dohled  nad  žáky  při  akci,  která  se  koná  mimo  školní  budovu,  zajišťuje  vždy  pověřený 
pracovník.

4.8. Řádným výkonem dohledu se rozumí fyzická přítomnost pracovníka v úseku, který mu byl 
rozpisem dohledů  přidělen,  postupné  procházení  všech  prostor  úseku,  kde  dohled  vykonává,  a 
korekce chování žáků, které je v rozporu se školním řádem. V případě, že pracovník není schopen 
zajistit výkon dohledu, je povinen o tomto uvědomit příslušného vedoucího zaměstnance nebo za 
sebe zajistit náhradu.

4.9.  Při  vzniku úrazu žáka je  pracovník školy nebo jiný žák povinen poskytnout  první  pomoc, 
informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele, pracovník školy pak provede zápis do knihy úrazů. 
Dále zajistí, aby o úrazu bylo podáno hlášení zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li   zjištěné  
skutečnosti   tomu,  že  v  souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li 
se  o  smrtelný  úraz,  podá  pedagogický  pracovník  bez  zbytečného  odkladu  hlášení  místně 
příslušnému útvaru Policie České republiky. Pokud je třeba vyhotovit záznam o úrazu, učiní tak 
pedagogický pracovník podle odst.  4.12.  – 4.14.  Pracovníkem školy se v tomto případě rozumí 
v tomto pořadí:

- pedagogický pracovník, který byl v době úrazu přítomen podle rozvrhu hodin

- pedagogický pracovník, který byl v době úrazu přítomen podle rozvrhu dohledů

- jiný pracovník školy

4.10. V knize  úrazů  se evidují  všechny  úrazy  žáků,  ke kterým  došlo při vzdělávání a s ním 
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, a to nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

4.11. V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu

b) jméno, popřípadě 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  pracovníka školy, který provedl zápis do knihy úrazů



g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

4.12. Záznam o úrazu škola vyhotovuje, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození  zdraví, které způsobilo  smrt po 

    úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu

c) pokud je  pravděpodobné,  že žáku  bude  poskytnuta  náhrada  za bolest  a ztížení

    společenského uplatnění způsobené úrazem

4.13.  Na  žádost  zákonného  zástupce  žáka,  Policie  České  republiky,  zřizovatele,  zdravotní 
pojišťovny  nebo  příslušného  inspektorátu  České  školní  inspekce  škola  bezodkladně  vyhotoví 
záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 4.12.

4.14.  Ředitel  zodpovídá za správné a účelné vedení  Knihy úrazů a  za včasné a přesné zasílání 
Záznamů o úrazu podle odst. 4.16. – 4.22.

4.15. Záznam o úrazu, tiskopis č. 1, zůstává v evidenci školy.

4.16. Záznam o úrazu, tiskopis č. 2,  zašle  škola  zákonnému zástupci. Rovněž mu předá tiskopis na 
hodnocení bolestného, který vyplní lékař, jenž dítě ošetřil, nebo registrující lékař. Tento vyplněný 
tiskopis zákonný zástupce předá škole.

4.17. Záznam o úrazu, tiskopis č. 3, zašle škola do pojišťovny, s níž má smluvní vztah ve smyslu 
odškodňování úrazů.

4.18.  Záznam  o  úrazu,  tiskopis  č.  4,  zašle  škola  zřizovateli  (za  uplynulý  kalendářní  měsíc, 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce).

4.19. Záznam o úrazu, tiskopis č. 5, zašle škola zdravotní pojišťovně žáka (za uplynulý kalendářní 
měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce).

4.20. Záznam o úrazu zašle škola elektronicky České školní inspekci (za uplynulý kalendářní měsíc, 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce).

4.21. Záznam o smrtelném úrazu zašle škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení orgánům podle 
odst. 4.16. –  4.22.

4.22. Záznam o úrazu, tiskopis č. 7, zašle škola místně příslušnému útvaru Policie České republiky

5. Primární prevence rizikového chování žáků
5.1. Žák má právo na ochranu před rizikovým chováním. Především před  šikanováním, extrémními 
projevy nepřátelství a agrese, užíváním návykových látek, záškoláctvím.

5.2.  Ředitel  školy  jmenuje  pro  oblast  prevence  rizikového  chování  žáků  školního  metodika 
prevence.

5.3. Metodik prevence koordinuje aktivity školy oblasti dle čl. 5, zejména:

a) předkládá řediteli školy ke schválení Minimální preventivní program do 15. 9. každého školního 
roku

b)  předkládá  řediteli  školy  ke  schválení  hodnocení  Minimálního  preventivního  programu vždy 
k 15.6. každého školního roku

c) mapuje výskyt rizikového chování dle čl. 5 a předkládá podle závažnosti situace třídnímu učiteli 
nebo řediteli školy výsledky mapování

d) rozebírá příčiny a možné důsledky rizikového chování dle čl.  5 a dává návrhy na odstranění 



příčin

e)  spolupracuje  s třídními  učiteli,  výchovným  poradcem  a  orgány  státní  správy,  které  působí 
v oblasti prevence

f) koordinuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování

5.4.  Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat  návykové látky (návykovou látkou se 
rozumí alkohol,  tabákové výrobky,  omamné látky,  psychotropní  látky a ostatní  látky nepříznivě 
ovlivňující  psychiku  člověka)  a  ve  škole  s nimi  manipulovat.  Manipulací  se  rozumí  výroba, 
přenášení, nabízení, prodej, zprostředkování, opatření a přechovávání návykové látky.

Řešení  problematiky  návykových  látek  ve  škole  se  řídí  zákonem 561/2004  Sb.,  359/1999  Sb., 
379/2005 Sb. a 40/2009 Sb. Řeší je metodické doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28.

Žákům, kteří užívají nebo manipulují s návykovými látkami   zajistí metodik prevence poradenské 
služby orgánů, které působí v této oblasti.

Žáci, kteří užívají nebo manipulují s návykovými látkami budou podle závažnosti svého chování 
potrestáni  napomenutím  třídního  učitele,  důtkou  třídního  učitele,  důtkou  ředitele  školy  nebo 
sníženou známkou z chování

5.5.  Žák  je  povinen  v rámci  svých  věkových  a  fyzických  možností  samostatně  odmítat  násilí, 
diskriminaci, nepřátelství a nepřipustit, aby těmito jevy trpěli jiní žáci. Žák sám násilí fyzické a 
duševní na lidech ani na zvířatech nepoužívá a nepoužívá diskriminační a nepřátelské postupy.

5.6. Žák je povinen pedagogickému pracovníkovi oznámit výskyt rizikového chování, a to ve škole 
i mimo školní budovu, zejména:

a) prodej alkoholu žákům a jeho konzumaci žáky

b) prodej tabákových výrobků a drog  žákům a jejich zneužití žáky

c) násilí, diskriminaci a nepřátelství, kterým trpí jiní žáci

5.7. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo 
zákonnému zástupci (§ 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).V případě, že 
se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům 
sociálně-právní ochrany (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).

V Nové Vsi pod Pleší 29.8.2013 

 

   Bc. Hana Zemanová Mgr. Stanislav Vacek

  vedoucí vychovatelka                                                              ředitel školy


