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Změny: 

Číslo: Datum: Úprava: Účinnost: Změny provedl: 

1. 30. 9. 2020 distanční vzdělávání 30. 9. 2020 Mgr. Olga Marečková 

2. 1. 9. 2022 pravidla hodnocení 

v příloze č.1 

1. 9. 2022 Mgr. Olga Marečková 

 

 

 

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 tento řád.  

 

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 

  

1.1 Práva žáků 

 na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

 být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 

 být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole 

 na svobodu myšlení, odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek 

 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, 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  
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1.2 Povinnosti žáků 
 

 aktivně se účastnit výuky dané školním vzdělávacím programem, jak prezenčně, tak 

distanční formou výuky,   

 dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

seznámen ve škole i při školních akcích, 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a se 

školním řádem, 

 žák je povinen chovat se v rámci společenských norem – dodržuje společenská pravidla 

chování, vůči dospělým osobám i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně, vyvaruje 

se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky, 

 připravuje se svědomitě na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny pomůcky 

potřebné na vyučování, omlouvá se na počátku vyučovací hodiny učiteli,  

 o přestávkách a při vyučování bez dovolení neopouští školní budovu, 

 při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi, chová se tak, aby 

nenarušoval vzdělávání, 

 při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny učitelů, 

 žák neubližuje sobě ani ostatním, nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus 

a rasismus 

 nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví  

a bezpečnost jeho nebo jiných osob, 

 nenosí ani cenné předměty ani cenné šperky 

 během výuky je zakázáno používat mobilní telefon, sledovat internet, posílat sms apod. 

 žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,      

 Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy 

učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,       

 žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, používání tabákových sáčků, pití alkoholických 

nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       

 

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 (podrobněji 

viz Příloha 1). 

 

1.3 Práva zákonných zástupců 
 

 svobodnou volbu školy pro své dítě 

 informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 

 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, 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení  

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

 volit a být voleni do školské rady, 
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 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  

 požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka 

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců 
 

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

 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

 informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání  

a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák 

zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn 

 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 

561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

dítěte a žáka, a změny v těchto údajích, 

 zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenčním, tak 

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.  

 

 

 

1.5 Práva pedagogických pracovníků 
 

 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, speciálně pedagogické 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, 
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 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

 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. 

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

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy       
 

2.1 Režim činností ve škole  
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat 

dříve než v 7:00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin  

a přestávek, tabulka č. 1. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

 

Tabulka č. 1 

Vyučovací hodina čas 

1.  8:00 – 8:45 

2.  8:55 – 9:40 

3. 10:00 – 10:45 

4. 10:55 – 11:40 

5. 11:50 – 12:35 

6. 12:40 – 13:25 

7. 13:30 – 14:15 

 

2. Školní budova se otevírá v 6:30 hodin, kdy začíná provoz MŠ. Žákům je umožněn vstup  

do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a pobyt v budově  

školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze  

na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.  

 

3. Přestávky slouží k odpočinku žáků a přípravě na další vyučování. Žáci je tráví ve své třídě, 

neurčí-li tř. uč jinak. O přestávkách mají možnost volného pohybu po třídě, dodržují však 

pravidla slušného chování a bezpečnosti, o kterých je tř. uč. poučí. 

 

4. Navštěvovat hygienické zařízení mohou žáci dle potřeby, především o přestávkách. 

Pro dobrou organizaci práce ve třídě se ustanovují služby. Druh a počet si zavádí tř. uč. podle 

potřeby. 

 

5. Po skončení vyučování žáci uvedou třídu do pořádku a opouštějí ji disciplinovaně  

za doprovodu učitelky. 

 

6. Oděv, obuv a cvičební úbor si žáci ukládají na určeném místě v šatně. 

 

7. Žáky, kteří navštěvují ŠD převezme v 11:45 hodin vychovatelka, která pro ně zajišťuje 

odpolední zaměstnání. 
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8. Při dojíždění na kole žáci ukládají uzamčená kola do stojanů za školní budovou. Škola neručí 

za ztrátu nebo poškození kola.  

 

9. Vstup do tělocvičny je žákům povolen pouze v doprovodu učitelky nebo vychovatelky. 

Chování v tělocvičně musí být v souladu s pravidly o bezpečnosti a s provozním řádem 

tělocvičny. 

 

10. Cestou do školy a zpět domů, v dopravních prostředcích a všude na veřejnosti žáci dodržují 

pravidla silničního provozu a zásady společenského chování, neboť by měli mít na paměti, že 

svým chováním reprezentují naši školu. 

 

2.2 Docházka do školy 

 Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas, 

aby se mohl připravit. 

 Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6:30 do 16:15 hodin.     

 Žák je povinen docházet do zájmových kroužků, pokud se do nich přihlásil. Odhlásit se 

může pouze na konci klasifikačního období. 

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, 

zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zástupce žáka důvody jeho 

nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. 

V případě předem známých důvodů požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele 

školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující, 

na jeden den třídní učitel, na více dní ředitel školy. Žádost řediteli školy se předkládá 

prostřednictvím třídního učitele nejpozději 3 dny předem.  Žádost musí doporučit třídní 

učitel, který může stanovit další podmínky uvolnění, např. povinnost doplnění učiva nebo 

splnění dalších úkolů. Ve všech případech je žádost o uvolnění písemná s uvedením data, 

resp. hodiny, kdy má být žák uvolněn. 

 Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než 2 měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem 

žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 

§18 zákona č. 561/2004.Sb.       

 V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 Pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků  

z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního 

vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Vedení školy stanoví metody  

a formy distančního vzdělávání. Žáci a jejich rodiče budou informováni neprodleně 

třídními učiteli o rozvrzích hodin a způsobu distanční výuky prostřednictvím emailu  

a webových stránek 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, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, 

atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich 

schopnostem a reakcím.  
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2. 3 Distanční vzdělávání 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 

jedné třídy nebo většiny dětí, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. 

 Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí  

 on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje  

v určené 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, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční 

výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,  

 off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů 

poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,  

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

 informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním 

zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení,  

 pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,  

 průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy, 

 při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném  

pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 

matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle 

délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve 

školách.  

 pokud nebude možné uskutečňovat praktické vyučování na reálných pracovištích ani na 

školním pracovišti, bude toto praktické vyučování nahrazeno po dobu uzavření škol 

teoretickou výukou a po ukončení uzavření škol bude posíleno zase praktické vyučování, 

 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, 

 v případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook, tablet, myš, klávesnice, 

sluchátka …), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

 

2.4 Režim při akcích mimo školu 

 
1. 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.  
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2. 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.  

 

3. 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. 

 

4. 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, 

nebo jinou písemnou informací. 

 

5. 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 předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 

 

6.Součástí vzdělávání mohou být také další aktivity, uvedené ve školním vzdělávacím programu, 

jako bruslení, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné kurzy, sportovní soustředění, 

zahraniční akce. 

 

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

hodnocení na vysvědčení. 

 

9. 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. 

 

3. Péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 
3.1 Vzdělávání žáků s podpůrným opatřením 

 
Ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není 

dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 

školského zákona).  

Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace  

a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.  
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Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení 

(ŠPZ) za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení ŠPZ a informovaný 

souhlas zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci ŠPZ dojde na základě 

vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD. Ředitelka 

školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se ŠPZ v souvislosti  

s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 

doporučení ŠPZ a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy 

průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, 

v případě souvisejících okolností častěji.  

 

Ředitelka školy ukončí poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně, je-li z doporučení ŠPZ 

zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje 

informovaný souhlas zákonného zástupce, ukončení poskytování podpůrného opatření se s ním 

pouze projedná. 

 

Všichni vyučující se řídí při výchovně vzdělávacím působení na žáka s podpůrným opatřením 

doporučeními ŠPZ. 

 

3.2 Vzdělávání žáků nadaných 
Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 

nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory. 

 

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 
 

4.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

 Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků. 

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením. 

 Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu, případně porušovat autorský zákon. 

 Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů  

a kouření, používání nikotinových sáčků v areálu školy je žákům zakázáno. 

 Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz, pokud je má žák 

ve výjimečných případech s sebou odevzdá je pověřenému pracovníkovi. 

 Mobilní telefon je během vyučování vypnutý, za jeho ztrátu nebo poškození škola neručí. 
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 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

 Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák dozírajícímu, případně 

jinému učiteli nebo vedení školy. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 

pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit 

pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování. 

 Škola vede evidenci úrazů žáků. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 

mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo 

pedagogickému dohledu. 

 Při výuce v tělocvičně, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. 

O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se 

provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

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

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

 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 dohlížející pedagog,      

 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 rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či 

ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.   

  

4.2 Evidence úrazů 

 Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad 

žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, 

záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo 

třídní učitel. 

 V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým 

došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin 

od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.  

 Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného  

ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola 

obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam  

 o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného 

zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného 

inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České 

republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka 
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ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude 

poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno 

vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi,  

v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. 

 O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu 

hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu 

s prováděcím předpisem ke školskému zákonu. 

 Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají 

režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. 

 

 

4.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 Projevy šikany a agresivity jako: 

 fyzická agrese a používání zbraní (bití, kopání apod.) 

 slovní agrese a zastrašování (např. vyhrožování zabitím, mučením, násilím, urážením 

rodičů oběti agresorem apod.) 

 krádeže, ničení a manipulace věcmi (např. braní peněz, ničení oblečení apod.) 

 násilné a manipulativní příkazy (vykonávat za něj práci, nosit mu různé věci, dělat úkoly 

apod.) 

 zraňování izolací (např. ignorování, demonstrativní přehlížení, neodpovídání na pozdrav, 

pomluvy, osočování) 

 agrese uskutečňovaná pomocí elektronické komunikace – tzv. kyberšikana (např.  

útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internet,  

nahrávání, natáčení, fotografování jiných osob bez jejich souhlasu) jsou nepřípustné  

a budou postihovány opatřeními k posílení kázně – napomenutí, důtka třídního učitele, 

důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování. 

 

 

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany 

dětí, žáků a studentů. 
 

 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při 

závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 

Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.  

 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 

šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze  

z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       

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

 Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně 

poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci 

prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice 

a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni 

učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou 

povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou  
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a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  
 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 

 
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v Příloze č. 1. 

 

 

 

7. Školní stravování 
Žáci a zaměstnanci školy mají možnost stravování ve školní jídelně.  

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně 

vzdělávají distančním způsobem, za podmínek stanovených příslušnými orgány. 

Podmínky stravování jsou dány vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici na webových 

stránkách školy a informační nástěnce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Probluzi dne 1. 9. 2022                                      Mgr. Olga  Marečková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


