
Š K O L N Í  Ř Á D 
vydaný dle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) 

 

Část 1. 

Ţáci, rodiče, zákonní zástupci 
 

I. 

Práva ţáků 
 

1. Ţáci mají právo  

 

 na vzdělávání a školské sluţby podle ustanovení školského zákona 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

 zakládat a volit v rámci školy ţákovský parlament a jeho prostřednictvím se 
obracet na ředitele školy se svými náměty, podněty, stanovisky apod., přitom 

ředitel školy je povinen se jimi zabývat 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich 
vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

odpovídající věku a stupni vývoje 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 

zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 

 na svobodu projevu 

 svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu 
ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo také jinými 

prostředky podle volby dítěte 

 formulovat své vlastní názory, přičemţ ze strany školy se těmto názorům musí 

věnovat patřičná pozornost odpovídající věku a úrovni dětí tak, aby jejich 

zájem byl předním hlediskem při jakékoliv činnosti školy 

 na svobodu myšlení, svědomí a náboţenství 

 aby jejich svoboda projevovat náboţenství nebo víru byla podrobena pouze 
takovým omezením, jaká předepisuje zákon, a která jsou nutná k ochraně 

bezpečnosti dětí, pořádku, zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod 

jiných 

 na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající 
věku dítěte 

 na svobodnou účast v kulturním ţivotě školy a umělecké činnosti 

 

2. Ţádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého ţivota, 

rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. 

 

3. Škola uznává speciální potřeby ţáků zdravotně postiţených, zdravotně 

znevýhodněných a sociálně znevýhodněných a podle svých moţností poskytuje 

potřebnou pomoc k zabezpečení účinného přístupu ke vzdělání s cílem vedoucím 

k dosaţení co největšího zapojení dítěte do  společnosti, včetně  jeho  kulturního 

a duševního rozvoje. 

 

 



 

 

II. 

Práva rodičů 
 

Rodiče – zákonní zástupci ţáků mají právo 

 

1. Informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

2. Volit a být voleni do školské rady. 

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich dětí, 

přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

4. Na poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záleţitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu. 

5. Poţádat o uvolnění ţáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 

 

III. 

Povinnosti ţáků a rodičů 
Ţáci jsou povinni  
 

 řádně docházet do školy  a řádně se vzdělávat   

 dodrţovat školní řád a pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy 

a školním řádem 

 

 

Rodiče - zákonní zástupci dětí a nezletilých ţáků jsou povinni  

 

 zajistit, aby dítě a ţák docházel řádně do školy   

 na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závaţných otázek týkajících se 
vzdělávání dítěte nebo ţáka   

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích dítěte nebo 
jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování v souladu s ustanovením 

§ 50, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti ţáka ve vyučování 

 oznamovat škole údaje podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., odst. 2 a 3 a další údaje, 
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto 

údajích   

 

 

Část 2. 
Další ustanovení školního řádu -provoz a vnitřní reţim školy 

 

(A) Docházka do školy 

 

1. Školní budova se otevírá v 7.35 hodin pro všechny ţáky. V jinou dobu vstupují ţáci 

do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. 

 



2. Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do 

učeben. V šatnách se nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je ţákům 

vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 

 

3. Ţáci jsou povinni se v šatně přezout do obuvi vhodné pro nošení v prostorách školy. 

 

4. Ţáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky. 

 

4. Ţákům není v době mimo vyučování dovoleno zdrţovat se v prostorách školy bez 

dozoru učitele. 

 

5. Pokud se po 5 minutách po zvonění do třídy nedostaví vyučující, sluţba jde ohlásit 

jeho nepřítomnost do kanceláře školy. 

 

6. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci ţáka omluvit do tří kalendářních 

dnů od jejího vzniku písemně nebo telefonicky. Zákonný zástupce ţáka je povinen 

dohlédnout, aby ţák měl absenci vyznačenou na omluvném listu v ţákovské kníţce. 

Omluvu podepisuje zákonný zástupce ţáka. Při podezření na neomluvené absence si 

třídní učitel nebo jiný vyučující vyţádá potvrzení lékaře. Omluvenku předloţí ţák 

třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Škola můţe uvolnit ţáka z vyučování na 

určitou dobu na ţádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující. 

Na jeden den aţ jeden týden uvolňuje třídní učitel. Na delší dobu ředitel školy po 

doporučení třídního učitele. Při uvolnění delším dvou dnů rodiče podávají škole 

písemnou ţádost. 

 

 

(B) Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním a osobním majetkem 

 

1. Ţáci jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy, pedagogů 

a spoluţáků. Kaţdé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku ţáků, 

učitelů či jiných osob hradí rodiče ţáka, který poškození způsobil. 

 

2. Ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Ţáci dbají na dostatečné 

zajištění svých věcí uzamykáním šaten a tříd. 

 

3. Není dovoleno ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, 

aktovkách a skříních, ve třídě, v šatnách nebo je ponechávat ve škole přes noc. 

 

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

šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe. Pokud je musí odloţit, např. 

v hodině tělocviku, svěřují je do úschovy vyučujícímu. 

 

5. Mobilní telefony a MP3 přehrávače ţáci nesmí pouţívat během vyučování. Po 

uvedenou dobu jsou uvedená zařízení vypnuta. Porušení tohoto ustanovení se 

povaţuje za hrubé porušení povinností. Za takové chování se ţákovi navrhuje důtka 

ředitele školy. 



(C) Ochrana zdraví 

 

1. Všichni ţáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili svoje 

zdraví ani zdraví svých spoluţáků a jiných osob. 

 

2. Všichni ţáci mají moţnost přihlásit se dle svých potřeb do programů pořádaných 

školou, které mají za cíl informovat ţáky o nebezpečí návyků na alkohol, kouření 

a drogy nebo propagují zdravý ţivotní styl. 

 

3. Všichni ţáci se mohou vyjádřit adresně i anonymně k problematice kouření, alkoholu, 

drog, šikanování a podobným jevům prostřednictvím schránky důvěry, která je 

umístěna ve 2. nadzemním podlaţí bloku A. Ţáci, kteří se vyjádří adresně, mají právo, 

aby byli zpětně informováni o svých podnětech, stíţnostech apod.  

 

4. Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování, 

kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou 

v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý 

přestupek proti řádu školy, za který se navrhuje druhý aţ třetí stupeň z chování.   

 

5. Platí přísný zákaz: 

 

 donášet a poţívat ve škole nebo na jejím pozemku nebo na akcích pořádaných 
školou  alkohol a jiné omamné látky 

 donášet do školy nebo na akce pořádané školou výbušné a hořlavé látky, petardy, 

ohňostroje apod. 

 donášet do školy nebo na akce pořádané školou bodné a řezné nástroje a jiné 
zdraví nebezpečné předměty a hračky 

 pořizovat ve škole a na školních akcích jakékoliv zvukové a obrazové záznamy 
bez svolení vyučujícího 

 

6. Ţák, který by se setkal ve škole nebo na akcích pořádaných školou s tím, ţe mu někdo 

nabízí cigarety, alkohol nebo drogy, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 

pedagogickému dozoru, třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo záleţitost popsat 

a vhodit do schránky důvěry (i anonymně). Ţáci školy mají přísný zákaz nošení, 

drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto 

zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu, za který se navrhuje druhý aţ třetí 

stupeň z chování. Ředitel školy vyuţije všech moţností daných mu příslušným 

zákonem včetně moţnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na 

porušení tohoto zákazu podílely. 

 

7. Kaţdý úraz, poranění nebo nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě 

nebo hřišti, při společné činnosti ţáků mimo školu a všech ostatních činnostech 

organizovaných školou, jsou ţáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo 

pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. 

 

8. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením. 

 



9. Při přecházení ţáků na místa vyučování mimo školní budovu a na jiných akcích mimo 

budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.  

Před uvedenými akcemi doprovázející učitel ţáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro 

společné zájezdy tříd, lyţařské kursy a školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní 

předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních 

se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení. 

  

10. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v laboratoři zachovávají ţáci 

specifické bezpečnostní předpisy vydané pro tyto učebny. 

 

11. O všech přestávkách se ţáci mohou pohybovat mimo třídu na svém podlaţí. Velké 

přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí i mimo budovu školy na 

vyhrazených místech. O moţnosti pobytu mimo školní prostory jsou informováni 

učiteli. 

 

12. Ţáci bezdůvodně nepřebíhají a nepřecházejí mezi pavilóny. 

 

(D) Další pokyny k chování ţáků 

 

1. Ţáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby srozumitelným pozdravem. 

 

2. Ţáci ve škole hovoří slušně. 

 

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči spoluţákům se vţdy povaţují 

za závaţné zaviněné porušení povinností. Za takové chování se ţákovi navrhuje druhý 

nebo třetí stupeň z chování. 

 

4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy 

povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností. Za takové chování se ţákovi 

navrhuje druhý nebo třetí stupeň z chování. 

 

(E) Pokyny k provozu ve školní jídelně a šatnách 

 

Provoz ve školní jídelně: 

 

1. Ţáci přicházejí do jídelny, kde se řadí postupně, tak jak přicházejí. 

 

2. Ţáci mohou z váţných důvodů (krouţky, ZUŠ, rodinné důvody apod.) poţádat dozor 

ve školní jídelně  o přednostní výdej jídla. 

 

3. Ve vestibulu jídelny si mohou odkládat svršky pouze ţáci, kteří přicházejí na obědy 

z venku. 

 

Provoz v šatnách: 

 

1. Ţáci, kteří se stravují ve školní jídelně, si ponechávají věci v uzamčené šatně. Šatnář 

má v jídelně přednost před ostatními ţáky své třídy. Po obědě se vrací do šatny, kde 

počká, neţ si všichni ostatní ţáci vyzvednou své věci z šatny. Pak šatnu znovu 

uzamkne a klíč odevzdá na vrátnici školy. 

 



2. Šatny s odloţenými svršky ţáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitel určí sluţby 

ţáků tak, aby bylo moţno toto opatření dodrţovat i během dělené i odpolední výuky 

ţáků. 

 

3. Po ukončení vyučování a uzamčení šatny odevzdává šatnář klíč na vrátnici. V případě 

odpoledního vyučování otevírá šatnu 10 min. před zahájením odpoledního vyučování 

a klíč odevzdá aţ po ukončení výuky a opětovném uzamčení šatny. 

 

4. Ţáci navštěvující odpoledne zájmové útvary si nosí věci s sebou na místo činnosti 

(boty v igelitové tašce), kde si je uloţí podle pokynů vedoucích. Doporučuje se vyuţít 

šaten tříd, kterým skončilo vyučování. 

 

5. V šatnách není dovoleno nechávat ţádné věci do příštího dne. 

 

6. Ţáci navštěvující školní druţinu mají přidělenou uzamykatelnou šatnu nebo si nosí 

všechny věci s sebou. Vychovatelky v případě vycházek nebo cvičení v tělocvičně 

zabezpečí věci ţáků uzamčením příslušného poschodí nebo oddělení. 

 

7. Třídní učitel určí ve třídě šatnáře a dohlédne, aby určení šatnáři a ţáci třídy 

postupovali dle těchto pokynů. 

 



Část 3. 

Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy 
 

I. 

Povinnosti školy 
 

1. Škola má za povinnost směřovat svou výchovu k 

 

 rozvoji osobnosti dítěte a jeho nadání 

 výchově zaměřené k posilování úcty k lidským právům a základním svobodám 

 výchově zaměřené k posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře 
a jazyku a k hodnotám jiných národů 

 přípravě dítěte na zodpovědný ţivot ve svobodné společnosti v duchu 
porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi národy 

 výchově zaměřené na posilování úcty k přírodě 

 

2.  Škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné povinné školní docházky a ke 

sníţení počtu těch, kteří školu nedokončí. 

 

3. Škola je povinna přijímat jen taková opatření k zajištění kázně ve škole, která jsou 

slučitelná s lidskou důstojností dítěte. 

 

4. Škola je povinna dbát na to, aby zájem dětí byl předním hlediskem při jakékoliv 

činnosti školy. 

 

 

II. 

Povinnosti a práva pracovníků školy 
 

1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazná ustanovení zákoníku práce, 

školního řádu a dále předpisy a zákony platné pro oblast školství, zejména zákon 

č.561/2004 Sb. a vyhláška o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb.  

 

2. Dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární 

předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohroţující 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 moţností 

zabránit vzniku škody. 

 

3. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz 

 poţívání alkoholu 

 kouření 

 pouţívání ponorných elektrických vařičů  

 ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve stolech, 
skříních, ve třídě, v kabinetech a přes noc 

 

4. Kaţdý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím nebo je potká 

v prostorách školy, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 

nepohybovali nekontrolovaně po budově. 



 

5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni při odchodu z kabinetů a tříd po vyučování 

zkontrolovat uzavření a zajištění oken a dveří. 

 

(A) Pedagogičtí pracovníci 

 

1. Věnují individuální péči zejména dětem mimořádně nadaným, dětem z málo 

podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy. Navrhují vedení 

školy opatření k rozvoji talentu mimořádně nadaných dětí. Dbají, aby se zdraví ţáka 

a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských 

vyšetření, vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů 

o dítěti. Třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech 

zjištěných u ţáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými 

problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při 

činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Do spolupráce s rodiči 

ţáků a jinými partnery školy cíleně začleňují problematiku zdravého ţivotního stylu 

a ochrany ţáků před zneuţíváním návykových látek a dalšími sociálně patologickými 

jevy.  

 

2. Soustavně sledují vývojové a individuální potřeby ţáků s cílem včas odhalit poruchy 

vývoje a poskytovat rychlou a účinnou intervenci při jejich výskytu. 

 

3. Důsledně kontrolují dodrţování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými  

látkami. Plní oznamovací povinnosti podle uvedeného zákona. Dále důsledně 

u mladistvých potírají kuřáctví, poţívání alkoholu a dalších návykových látek. 

Spolupracují s odděleními sociální prevence, sociálních odborů obcí, odděleními péče 

o dítě, kurátory pro mládeţ a s policií. 

 

4. Pravidelně a soustavně informují zástupce ţáka o prospěchu ţáka. Informují je 

o kaţdém mimořádném zhoršení prospěchu ţáka.  K tomuto účelu pouţívají formulářů 

uloţených na sekretariátu školy nebo ţákovských kníţek. 

 

5. Sledují zdravotní stav ţáků, v případě náhlého onemocnění ţáka informují neprodleně 

vedení školy. Vyzvou rodiče, aby si nemocné dítě vyzvedli. V akutním případě volají 

záchrannou zdravotnickou sluţbu.  

 

6. Při úrazu nebo poranění poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření ţáka. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 

vyplní další předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten 

pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 

 

7. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti. 

 

8. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze vyhrazené varné konvice. Je 

zakázáno pouţívat ponorné vařiče. 

 

9. Učitelé pověření dozorem kontrolují dodrţování všech ustanovení řádu školy, 

vyuţívají pomoci ţáků. O závadách a váţných přestupcích informují třídního učitele, 

případně vedení školy. 



 

10. Nemůţe-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně to oznámit 

vedení školy. 

 

11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí vyuţívat ţáky v době dané rozvrhem 

k vyřizování jejich soukromých záleţitostí, nesmí je bez dozoru uvolňovat 

k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za 

ţáky v době dané rozvrhem výuky ţáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek 

a stravování. 

 

12. Vyučující seznámí ţáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na moţné 

ohroţení ţivota, zdraví či majetku na počátku první vyučovací hodiny v roce, zejména 

fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, nebo před výukou 

v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. 

 

13. Vyučující poučí ţáky před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde 

zejména o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyţařské výcviky, exkurze, 

plavecké výcviky.) Seznámí ţáky se všemi pravidly chování. 

 

 

Provoz ve školní jídelně 

 

1. Pedagogický dozor určený do jídelny je zodpovědný za pořádek a chování ţáků 

v jídelně a vestibulu jídelny. Dohlédne zejména, aby ţáci nepohazovali oděv a tašky 

po zemi apod. 

 

2. Vyučující, kteří odvedli třídu do jídelny a následující hodinu uţ neučí, jsou povinni 

kontrolovat odchod stravujících se ţáků z prostoru šaten domů. 

 

 

Ukončení vyučování (poslední hodina) 

 

1. Vyučující je povinen kaţdý vyučovací den si prověřit, které třídy v jeho vyučovacím 

rozvrhu nebo při suplování mají poslední hodinu. 

 

2. Vyučující po ukončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, 

uzavření oken a vodovodního kohoutku, zhasnutí světel, vypnutí elektrických přístrojů 

a zařízení ze sítě. Zajistí zvednutí ţidlí na lavice, úklid případného nepořádku ve třídě 

a smazání tabule.  Zkontrolují uzamčení odborných pracoven popř. jiných tříd, které se 

uzamykají. 

 

3. Vyučující poslední vyučovací hodiny ve třídě odvádí ţáky do šatny, zkontroluje třídu 

dle bodu 2 a počká, aţ všichni ţáci opustí prostory šaten. Dohlédne na uzamčení šatny 

a doprovodí stravující se ţáky do školní jídelny, kde je předá dozoru v jídelně. 

 

Provoz v šatnách a chodbách v bloku tělocvičny 

 

1. Vyučující Tv odpovídají za pořádek v šatně Tv. Vykonávají zde průběţný dozor dle 

svého rozvrhu. 

2. Zajistí uzamčení tělocvičny po kaţdé vyučovací hodině 



3. Ţáky, kteří jsou přihlášeni do školní druţiny, předává vyučující vychovatelkám. 

 

(B) Třídní učitelé 
 

1. Věnují pozornost zdravotnímu stavu ţáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch 

a chování ţáků.  O závaţných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména 

o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z pedagogicko-psychologických poraden. 

 

2. Přesně evidují a kontrolují absenci ţáků. Vyţadují od rodičů omluvení nepřítomnosti 

ţáka do tří kalendářních dnů od začátku absence. Od ţáků vyţádají písemnou 

omluvenku nejdéle do týdne po nástupu do školy. Na základě písemné ţádosti rodičů 

o uvolnění ţáka z vyučování z rodinných a jiných důvodů omlouvají nepřítomnost 

ţáka, pokud doba absence nepřesáhne jeden týden.  

 

3. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování ţáků prostřednictvím sešitů 

a ţákovských kníţek, při pohovorech a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné 

hodnocení píší dle potřeby do ţákovských kníţek tak, aby byla zajištěna včasná 

informovanost rodičů. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v ţákovských kníţkách. 

 

4. Při řešení výchovně-vzdělávacích záleţitostí upřednostňuje osobní komunikaci 

s rodiči.  

 

5. Na počátku školního roku ţáky seznámí zejména: 

 se školním řádem 

 se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách 
při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 

 se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním 

 s postupem při úrazech   

 s nebezpečím vzniku poţáru a s postupem v případě poţáru 
 

6. Před prázdninami: 

 

 varuje ţáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, navazováním kontaktů 
s neznámými lidmi apod. 

 upozorní je na moţné nebezpečí pro ţivot a zdraví v případě nálezu 

a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat 

 informuje o nebezpečí vzniku poţáru, o dopravní kázni   

 varuje před koupáním v místech, která neznají apod. 
 

(C) Provozní pracovníci 
 

1. Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem a pracovní náplní jednotlivých 

profesí. 

 

2. Pracovní doba jednotlivých provozních pracovníků je určena rozpisem směn. 

Pracovníci jsou povinni zapisovat příchod a odchod z pracoviště v sešitě docházky. 

 

3. Dozor v šatnách od 7. 30 do 8.00 a od 11.50 do 13.00 vykonává školník, v případě 

jeho nepřítomnosti pověří pracovnici úklidu. Školník kontroluje po 8. hodině 

uzamčení šaten. 



Část 4. 
 

I. 

Záznam o školním úrazu 
 

Kniha úrazů je uloţena v sekretariátu školy a zodpovídá za ni sekretářka v její 

nepřítomnosti zástupce ředitele.V knize úrazů se evidují všechny úrazy ţáků, ke kterým došlo 

při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od 

okamţiku, kdy se škola o úrazu dověděla. 

 

Zápis do knihy úrazů provádí 

 vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv) 

 učitel konající dozor (např. o přestávkách) 

 vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyţařském kurzu) 

 třídní učitel (všechny ostatní případy) 
 

V knize úrazů se uvede  

 pořadové číslo úrazu 

 jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného 

 popis úrazu  

 popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události 

 zda a kým byl úraz ošetřen 

 podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů 

 další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu  
 

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

účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

 

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do 

knihy úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o  

a) úraz, jehoţ důsledkem byla nepřítomnosti ţáka ve škole nebo  

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové 

poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehoţ následky ţák 

zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici na sekretariátu školy. 

Na ţádost zákonného zástupce ţáka škola bezodkladně vyhotoví záznam o kaţdém úrazu. 

Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost ţáka ve škole, pokud je 

pravděpodobné, ţe ţáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztíţení společenského uplatnění 

způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 

 

Hlášení úrazu 

 

O kaţdém úrazu je informován ředitel školy. V případě jeho nepřítomnosti zástupce 

ředitele školy. O úrazu ţáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování 

zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci ţáka. 



O úrazu podá zástupce ředitele bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je 

škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na ţivotě a zdraví ţáků. Dále 

se postupuje v souladu s vyhláškou o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů č. 64/2005 Sb. 

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný 

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

odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

 

Zasílání záznamu o úrazu 

 

Záznam o úrazu zasílá sekretářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za 

uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce  

a) zdravotní pojišťovně ţáka  

b) příslušnému inspektorátu České školní inspekce 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po 

podání hlášení 

a) zřizovateli 

b) zdravotní pojišťovně ţáka 

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce 

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

 

II. 

Ochrana před sociálně patologickými jevy 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběţně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, 

uplatňují různé formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených ţáků. 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je 

o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 

základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí 

a mládeţe. 

Ţáci školy mají přísný zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek 

v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel 

školy vyuţije všech moţností daných mu příslušným zákonem včetně moţnosti dát podnět 

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy 

nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce ţáků, u nichţ bylo zjištěno 

porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s moţností odborné pomoci. 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

ţivotnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad ţáky 

o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna ţáků, a to 

hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Součástí školního řádu jsou řády odborných učeben, školní druţiny, školní jídelny 

a mateřských škol. 

 



2. Ustanovení tohoto řádu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  vyhlášky 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky 

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

 

  

3. Dnem schválení tohoto řádu se ruší ustanovení školního řádu ze dne 31. srpna 2007 


