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1.

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1.1

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1.1.1

Žáci mají právo

a)
b)
c)
d)

k)
l)

na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
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,
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 jejich vzdělávání,
na ochranu před fyzickým či psychickým násilím, popř. nedbalým zacházením,
na respektování jejich soukromého života i života jejich rodiny,
na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
požádat o pomoc či radu třídního učitele, výchovného poradce, preventistu nebo jinou osobu
v situaci, kdy se dostanou z jakéhokoli důvodu do tísně; mohou k tomu využít i schránky důvěry,
zúčastňovat se akcí pořádaných školou,
na podnětné prostředí, které vede k harmonickému rozvoji jejich osobnosti

1.1.2

Žáci jsou povinni

a)
b)

j)
k)

řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat,
dodržovat školní a vnitřní řády a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
tímto školním řádem, řádem školní družiny a ostatními řády,
chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,
neopouštět bez doprovodu nebo svolení pedagoga areál školy během výuky
pravidelně se připravovat na vyučování a nosit potřebné školní pomůcky,
chránit, nepoškozovat majetek školy a spolužáků,
ohlásit každý úraz svůj, popř. úraz spolužáka bezodkladně vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo
přítomné dospělé osobě,
nosit na vyučování žákovskou knížku, která je nepostradatelným dokumentem v komunikaci
školy a rodičů,
nepoškozovat svým chováním mimo školu její jméno na veřejnosti
podrobit se dechové zkoušce při podezření z použití návykové látky.

1.2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1.2.1

Zákonní zástupci mají zejména právo

a)
b)

na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
na 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 vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského
zákona,
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech
týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

e)
f)
g)
h)
i)
j)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

c)
d)
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e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

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,
volit a být voleni do školské rady,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,
požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel určených tímto školním řádem,
v závažných případech požádat o slyšení u ředitele školy,
obracet se na třídního důvěrníka v záležitostech činnosti školy,
po dohodě s vyučujícím se zúčastnit výuky,

1.2.2. Zákonní zástupci mají zejména povinnost
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas,
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se
vzdělávání jejich dítěte,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s pravidly určenými tímto školním
řádem,
oznamovat škole 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,
oznámit škole neprodleně případný přestup žáka na jinou školu či vystěhování z ČR
dostavit se osobně k převzetí svého dítěte ze školy v případě jeho nevolnosti či jiné náhlé
zdravotní indispozice

1.3

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

a)

Pedagogičtí pracovníci školy a ostatní zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným
zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního
vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení (týráním,
sexuálním násilí apod.). Budou dbát na to, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a
informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Má-li škola
podezření, že dítě je týráno, nepřiměřeně trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí
se s orgány, které zajišťují pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před
návykovými látkami.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost, zprávy psychologických vyšetření apod.) jsou vedeny
jako důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí v tomto bodu zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Pohovory rodičů s učiteli jsou možné kdykoli v předem vzájemně dohodnutém termínu. Rodiče
tak zásadně ve škole nenarušují výuku či dohledovou práci učitele. Rodiče respektují soukromí
učitele a jeho rodiny, nezneužívají v tomto ohledu osobní mobilní telefon či e-mail.
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 zajistí vedení školy, aby zákonní zástupci byli
informováni jiným způsobem.

b)

c)

d)

e)
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f)

g)
h)

ch)

Rodiče přicházejí do areálu školy vždy hlavním vchodem a svou návštěvu ohlásí v sekretariátu
školy. Na své děti zásadně čekají před školou, nevstupují bezdůvodně do areálu školy, školních
budov a do prostorů žákovské jídelny a šatny.
Rodiče respektují zákaz kouření v celém areálu školy.
Základním komunikačním nástrojem mezi učiteli a rodiči jsou třídní schůzky, účast rodičů na nich
je proto velmi žádoucí. Na třídní schůzky rodiče přicházejí v domluvený čas, bez dětí, nedomluvíli se s třídním učitelem jinak.
Do areálu je zakázán vjezd motorových vozidel a vstup se psy, popř. s jinými zvířaty, nejedná-li
se o předem domluvenou výjimku s vedením školy.

2.

Provoz a vnitřní režim školy

2.1.

Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat
dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.
Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 15,55 hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní vzdělávací program 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 rodičům.
Vyučování se řídí pevně stanoveným rozvrhem hodin, který schvaluje ředitel školy.
Školní budova je otevřena od 6,00 hodin pro žáky, kteří navštěvují školní družinu a dále pak
žákům, kteří mají tzv. 0 vyučovací hodinu.

2.2.

Vyučovací hodiny jsou stanoveny takto:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3.

vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina
vyučovací hodina

07,00 - 07,45
08,00 - 08,45
08,55 - 09,40
10,00 - 10,45
10,55 - 11,40
11,50 - 12,35
12,40 - 13,25
13,30 - 14,15
14,20 - 15,05
15,10 - 15,55

Ke vstupu do areálu školy i odchodu domů ze školy používá žák zásadně pouze hlavní vchod
školy
Přehled otevření a zavření vchodových dveří:
6,00 – 7,15
7,15 – 7,40
8,00 – 11,30
11,30 – 14,00
od 14,00

otevřeno
zavřeno
zavřeno
otevřeno
zavřeno

V době uzavření areálu školy žák použije zvonek sekretariátu školy.
Provoz školy probíhá ve všedních dnech školního roku od 6.00 hod. do 18 hodin.
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2.4

Svačinová přestávka
Svačinová přestávka je mezi 2. a 3. vyučovací hodinou. Žáci ji mohou trávit od 9.40 hod. venku
v areálu školy, a to na komunikaci mezi pavilony nebo v prostoru od komunikace směrem
k hřišti. Nechodí zásadně za pavilony a tělocvičnu. V případě nepříznivého počasí nebo smogové
situace je venkovní pobyt žáků zrušen.
V 9.55 hodin se zazvoněním přípravy na vyučování se žáci bez prodlení vracejí z venkovních
prostor do svých tříd a po tomto zvonění případně přecházejí do jiné učebny.

2.5

Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a
20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na
vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je
zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školním areálu, přehled dohledů je vyvěšen na všech
úsecích, kde dohled probíhá.

2.6

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po 5. vyučovací hodině
pětiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. V případech
hodných zvláštního zřetele mohou být zkráceny některé přestávky na 5 minut a přestávka mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel
školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.

2.7

Po příchodu do školního areálu žáci vejdou do budovy, kde mají své šatní skříňky, zde si
odkládají obuv a svršky a ihned odcházejí do učeben. Žáci prvního stupně odcházejí ke svým
třídám a odkládají si obuv a své svršky na chodbách – na místech k tomu určených.

2.8

Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.

2.9

V době před odpoledním vyučováním je žákům umožněno opustit školní budovu. Žáci si mohou
dojít domů - například na oběd. V tuto dobu škola za žáky nezodpovídá. Na odpolední vyučování
žáci přicházejí do školy v době přestávky nejdříve 20 minut před zahájením vyučování. Pracovník
pověřený výkonem dohledu nad nimi vykonává dohled od okamžiku vstupu do budovy.
Pro žáky, kteří neopouštějí areál školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, zajistí škola
dohled ve školní budově či areálu školy. Žák tuto skutečnost předem prokazatelně nahlásí
třídnímu učiteli.

2.10

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými.

2.11

Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny,
vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy. Počet skupin a
počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových,
personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s
požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou
náročnost předmětu.
Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

2.12

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Školní řád

strana 5 z počtu 13

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

2.13

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky ve školním roce nejvýše pět volných dnů, tzv. ředitelské volno.

2.14

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

2.14.1 Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu
žáka do školy doloží tyto důvody písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu
podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez
zbytečného odkladu po návratu do školy.
Uvolňování neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: Z jedné vyučovací hodiny
uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel, na více než jeden den ředitel
školy. Žádost o uvolnění žáka na více než jeden den předá zákonný zástupce třídnímu učiteli,
který na ni vyjádří své stanovisko a předá řediteli školy. Ten žádost bere na vědomí a rodičům
odpovídá jen v případě jeho nedoporučujícího stanoviska.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné žádosti
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin.
2.14.2 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
2.14.3 Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby
neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
2.14.4 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných
školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se
může vždy ke konci pololetí.
2.14.5 Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
2.14.6 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. Ztrátu, úmyslné zničení či trvalé poškození
učebnice je žák povinen nahradit nákupem učebnice nové. Úmyslné poškození majetku školy,
stejně tak majetku žáků či zaměstnanců školy se hodnotí jako zvlášť hrubé porušení školního
řádu.
2.14.7 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření-včetně elektronických cigaret, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek).
2.14.8 Žáci jsou povinni se z hygienických důvodů přezouvat. Škola nedoporučuje jako přezůvky
sportovní obuv. Vhodné jsou lehké vzdušné přezůvky. V rámci prevence krádeží si žáci ukládají
přezůvky včetně pomůcek na tělesnou výchovu aj. do šatních skříněk.
2.14.9 Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
2.14.10 Pokud se pedagogický pracovník nedostaví na vyučování do 5 min. po zazvonění (po
dohodnutém začátku činnosti), žákovská služba to oznámí zástupci ředitele školy nebo
v kanceláři vedení školy.
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2.14.11 Přesuny žáků o přestávkách do jiných pavilonů probíhají samostatně. Žáci se při nich chovají
klidně a ohleduplně s důrazem na svou bezpečnost a ochranu školního majetku.
2.14.12 Ve třídě má každý žák vyhrazené místo. Rozsazení žáků provádí podle zásad hygieny školní práce
třídní učitel, mění jej na požádání ostatních učitelů. Z důvodu organizace vyučovací hodiny jej
může na vyučovací hodinu měnit i kterýkoliv vyučující. Aktuální zasedací pořádek pro potřebu
vyučujících a návštěv vloží třídní učitel do třídní knihy.
2.14.13 Žák druhého stupně má přidělenou šatní skříňku, o kterou má povinnost pečovat,
udržovat ji v čistotě a řádně ji zamykat. Je též povinen na požádání ji otevřít
a umožnit do ní přístup. Je si vědom, že škola nezodpovídá za věci v ní uložené mimo dobu
vyučování, tj. například i nechá-li si tam věci z jednoho dne na den druhý.
2.14.14 V areálu školy zdraví žáci zaměstnance a dospělé osoby při prvním setkání, jdou-li žáci
ve skupině, zdraví jen první dvojice. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny a při
jejich odchodu pozdraví žáci tím, že vstanou, nekonají-li právě písemné, výtvarné nebo ruční
práce, popřípadě tělesná cvičení.
2.14.15 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho
pobytu a činnosti ve škole.
2.14.16 Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost
jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na
místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na
pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
Na ztrátu takovýchto předmětů se nevztahuje pojištění odpovědnosti, které má škola uzavřené,
a škola ztrátu takovýchto věcí nehradí.
2.14.17 Žáci jsou povinni používat při výuce tělesné výchovy cvičební úbor, stejně tak jsou povinni
používat pracovní oblečení na hodinách pracovních činností, laboratorních pracích aj. dle
pokynu učitele
2.14.18 Mobilní telefony mohou žáci používat a manipulovat s ním jen v době přestávek, nikoli v době
vyučování. Přísně se zakazuje pořizovat jakékoli záznamy pro účely jejich dalšího šíření či
zneužití. V případě porušení tohoto bodu školního řádu má právo učitel nebo pracovník školy
vykonávající dozor nad žáky telefon žákovi z důvodu zajištění výuky či bezpečnosti dočasně
odebrat a vydat ho na konci vyučovací hodiny, popřípadě až na konci vyučovacího dne. Mobilní
telefon se zakazuje používat při stravování ve školní jídelně. Odpovědnost za škodu na
odložených a vnesených věcech se v tomto případě vztahuje jen na úzce vymezené případy, kdy
žáci mobil např. v hodině TV či PČ odloží při plnění učebních úkolů, nebo jej žáci v době
vyučování ponechají v uzamčené šatnové skříňce. V ostatních případech škola odpovědnost za
škodu nenese.
2.14.19 K docházce žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce. Vychovatelka školní družiny
žádosti eviduje a označí je datem přijetí a pořadovým číslem. O zařazení do školní družiny
rozhoduje ředitel školy.
2.14.20 Školní družina je v provozu od 6:00 do 16.30 hodin. Odchod je zákonnými zástupci stanoven v
zápisním lístku nebo dle dohody s vychovatelkou. Žáka nelze pustit ze školní družiny na základě
telefonické žádosti zákonných zástupců.

Školní řád

strana 7 z počtu 13

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

2.14.21 Třídní učitel popřípadě vyučující daného předmětu určí ve své třídě funkční a kontrolovatelný
režim žákovské samosprávy. Ta dbá na čistotu a pořádek třídy, odpovídá za čistě umytou a
utřenou tabuli na začátku popř. v průběhu vyučování. Třídní knihu přenášejí během vyučování
určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu, zamezit jejímu poškození či
ztrátě. Žákovská služba ve školní jídelně se řídí rozpisem služeb, jedná v souladu s řádem školní
jídelny a plní pokyny dozorujícího učitele.
2.14.22 Při ztrátě věci postupují žáci následovně:
- žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli
- pokusí se o dohledání věci za pomoci třídního učitele popř. ostatních zaměstnanců školy
- pokud se věc nenajde, řeší ztrátu třídní učitel
2.14.23 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
vůči ostatním žákům se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto řádem i školským zákonem. V případě zvláště závažného zaviněného
porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel žáka vyloučí ze školy, pokud žák splnil
povinnou školní docházku.
2.14.24 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.
2.15

REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU

2.15.1 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.
2.15.2 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.
2.15.3 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.
2.15.4 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.
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2.15.5 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.
2.15.6 Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto
aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole
písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
2.15.7 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení
na vysvědčení.
2.15.8 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 akce jen v případě, kdy
je toto smluvně dohodnuto.
3.

Ochrana před rizikovým chováním (sociálně patologické jevy, projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí

3.1

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

3.2

Doporučené postupy školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky
žákem, konzumaci a distribuci tabákových výrobků, alkoholu, OPL ve škole upravuje
Minimální preventivní program a Školní preventivní strategie.
Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje
je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje na základě pověření ředitele
školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

3.3

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. včetně
kyberšikany, 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 školnímu
řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz
přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

3.4

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj
ani jiných osob.

3.5

Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi
není vykonáván dohled způsobilou osobou.

3.6

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 dozoru.

3.7

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

Školní řád

strana 9 z počtu 13

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

3.8

Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné 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.

3.9

Školní areál i jeho budovy jsou volně přístupné zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími
zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá
budovu či vchod do areálu školy cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a
zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po areálu školy. Během provozu školy jsou zevnitř
volně otevíratelné dveře všech únikových východů.

3.10

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 sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.11

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Každý žák neprodleně ohlásí své
zranění či zranění spolužáka vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává v té době dozor nad
žáky.

3.12

Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující prvního stupně
předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní
odvádí k východu ze školy a stravující se žáky pak do školní jídelny, resp. ke správnímu pavilonu.

3.13

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. Třídní učitelé zajistí, aby každý
žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: datum narození, adresu, telefonní čísla rodičů do
zaměstnání a domů, jméno a telefonní číslo ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a neprodleně kontaktují zákonné
zástupce žáka. V případě vážného úrazu volají rychlou záchrannou službu. 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 ten, který se o něm
dověděl první.
Rozmístění lékáren: 1. školní dílny, 2. družina, 3. učebna chemie, 4. žákovská kuchyňka, 5.
kabinet TV, 6. sborovna, 7. pavilon B – kabinet v 1. patře, 8. školní kuchyně.

3.14

Před prázdninami provádí třídní učitel poučení o bezpečném chování žáků, zejména o škodlivém
vlivu návykových látek, o dopravní kázni, o rizicích při koupání v přírodě, při manipulaci s
nebezpečnými látkami, municí aj. Toto poučení zapíše do třídní knihy.
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3.15

Žák zásadně nosí do školy jen věci, které přímo souvisejí s výukou a k výuce je potřebuje. Za
případnou ztrátu donesené věci, kterou žák k výuce nepotřebuje, škola nenese odpovědnost.
Žákům je zejména zakázáno nosit do školy a mít v držení nebezpečné předměty (nůž, boxer
apod.), zábavnou pyrotechniku, zapalovače, zápalky, chemické látky zdraví škodlivé apod. Učitel
smí tyto věci žákovi odejmout a vydat až jeho zákonnému zástupci. Před školou žáci nesmějí
kouřit.

3.16

Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři aj., pokud o to
rodič prokazatelně nepožádá. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně
nepovinných předmětů a přestávek.

3.17

Evidence úrazů

3.17.1 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 žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo prokazatelně při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a jsou oznámeny a zapsány bez prodlení.
3.17.2 Při úrazech smrtelných a úrazech vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na
předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se 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.
Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného
zástupce žáka, nezletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného
inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky.
3.17.3 Škola vyhotoví o úrazu záznam přes webové rozhraní České školní inspekce, pokud je
pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
způsobené úrazem.
Na žádost je jedno vyhotovení záznamu předáno zákonnému zástupci žáka, elektronicky na
příslušnou zdravotní pojišťovnu.
3.17.4 O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení
místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného
odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své
odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má
takové pojištění sjednáno.
3.17.5 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 platných právních předpisů.
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4.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

4.1

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných
osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik
škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní
nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen
Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých
věcí - uzamykání šatních skříněk, tříd.

4.3

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.

4.4

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

4.5

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 a poškozením, vrátit jej na konci roku
v řádném stavu. V případě nepřiměřeného poškození učebnice či její ztrátě bude od rodičů žáka
vyžadována úhrada.

5.

Školní stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky
pro poskytování školního stravování, jež jsou vymezeny v samostatném dokumentu vnitřní řád školní
jídelny:
- cenu obědů
- způsob placení (hotovostní, bezhotovostní)
- do kterého data musí být obědy pro příští měsíc zaplaceny
- způsob přihlašování a odhlašování
- výdej do jídlonosičů
- organizaci výdeje - dozory, doba stravování pro cizí strávníky, atd.
6.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou pro svou rozsáhlost uvedena v dílčí samostatné části školního řádu - ve směrnici
"Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" (klasifikačním řádu).
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7.

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 1/09/2012 ze dne 1. 9. 2012 včetně dodatků č. 1 ze dne
29. 1. 2013, č. 2 ze dne 16. 4. 2013 a č. 3 ze dne 31. 8. 2016.
Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem:
vyvěšením ve sborovně školy a způsobem obvyklým.
Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 1. 9. 2017.
Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 5. 9. 2017, toto seznámení bude
zaznamenáno v třídních knihách.
Zákonní zástupci žáků budou informováni o obsahu školního řádu na třídních schůzkách v září 2017.

V Mostě dne 1. 9. 2017

Mgr. Svatopluk Matějka
ředitel školy
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