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A. 

Školní řád 

 

1. 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich 

zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

se zaměstnanci. 

 

1.1 

Práva žáků 

Žáci mají právo: 

a) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

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

c) na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami 

učení nebo chování,  

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

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

vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo osobně 

ředitelce školy, 

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

školního vzdělávacího programu, 

g) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na ochranu před vlivy  

a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně 

ovlivňovaly jejich morálku, 

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

i) na svobodu ve výběru kamarádů, 

j) na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, 

k) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 

l) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

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

n) požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, ředitelku školy či jinou osobu, jestliže se 

cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají-li problémy apod.,  

o) na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek, 

p) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, 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. 
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1.2 

Povinnosti žáků 

Žák má povinnost: 

a) řádně a včas docházet do školy podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, účast na 

vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná, 

b) řádně se vzdělávat a systematicky a pravidelně se připravovat na vyučování, vypracovávat 

zadané úkoly a nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů 

učitelů, zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, 

c) omluvit se na začátku vyučovací hodiny, nemá-li žák vypracován domácí úkol, požadovanou 

pomůcku nebo není-li připraven na vyučování,  

d) řádně se vyučujícímu omluvit, přijde-li do vyučování po zvonění, 

e) nenarušovat vyučovací proces nevhodným chováním, které by rušilo ostatní žáky  

a vyučujícího, 

f) dodržovat školní řád, vnitřní řády a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  

s nimiž je seznámila třídní učitelka, být ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, chovat 

se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob, chránit své zdraví i zdraví spolužáků, 

g) dbát zákazu vykonávat v prostorách školy činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, 

pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek), nenosit do 

školy a neužívat ve škole a na akcích školy energetické nápoje,  

h) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané  

v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

i) chovat se ve škole slušně a zdvořile k dospělým i jiným žákům školy, vyjadřuje-li své 

mínění a názory, činit tak vždy vhodným a slušným způsobem bez použití hrubých  

a vulgárních výrazů, 

j) respektovat soukromé vlastnictví osobních věcí ostatních žáků a zaměstnanců školy, bez 

dovolení si nepůjčovat, nepoužívat a ani nesahat na osobní majetek ostatních žáků nebo 

zaměstnanců školy, nepoškozovat majetek školy, uvědomovat si, že případné škody jsou 

zákonní zástupci žáků povinni zaplatit, 

k) udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, udržovat čistotu  

i v okolí školy a v dalších místech, kde probíhá výuka nebo školní akce (např. obecní hřiště), 

l) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí 

vyučujících, po vyučování (nejsou-li ve školní družině) se ve škole zdržovat jen se svolením 

vyučujících a pod jejich dohledem, 

m) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez 

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, 

n) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 

jeho nebo jiných osob, 

o) dodržovat přísný zákaz používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny, pokud mají 

žáci u sebe mobilní telefon, je během vyučování vypnutý a uložený v aktovce, dodržovat 

zákaz pořizování audio nebo video záznamů a zákaz jejich zveřejňování,  

p) dodržovat z bezpečnostních důvodů přísný zákaz vstupu do prostor školy, které nejsou 

určeny k výuce (např. sklep, půda a kotelna), vstupovat do sborovny, tělocvičny a dalších 

prostor určených k výuce jen v doprovodu pracovníka, který je pověřen nad žáky vykonávat 

dohled. 
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Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi 

uložit tato výchovná opatření:   

a) napomenutí třídního učitele,  

b) důtku třídního učitele,  

c) důtku ředitele školy, 

d) snížená známka z chování. 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a důvody uložení prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. Zvláště 

hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy 

nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák nebo 

student takového jednání, ukládá školský zákon řediteli školy povinnost ohlásit tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Zábřeh, Odbor sociálních věcí, Oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí) do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

Blíže je udělování výchovných opatření specifikováno v Pravidlech hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která jsou součástí tohoto školního řádu. 

 

1.3 

Práva zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

a) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 

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

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

d) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14  

školského zákona, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení  

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na takové vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

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

a školského poradenského zařízení, 

g) volit a být voleni do školské rady, 

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

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka, 

j) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 

 

1.4 

Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 



Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

 

 

Školní řád - příloha č. 1 -  str. 6 

 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitelky školy nebo třídní učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školu 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, o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu 

postižení, nebo zdravotním znevýhodnění, 

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

školním řádem - při nepřítomnosti žáka ve škole co nejdříve (nejpozději do 3 dnů)  

informovat třídního učitele o důvodech nepřítomnosti žáka ve škole (osobně, písemně, 

telefonicky, pomocí SMS  nebo  e-mailu) a sdělit mu příčinu nepřítomnosti  žáka; po návratu 

žáka do školy omluvit nepřítomnost žáka ve škole - písemně na omluvném listu v žákovské 

knížce (1. a 2. ročník v notýsku); omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka; 

omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy 

(nejpozději do 3 dnů),  

e) požádat o uvolnění z výuky, pokud je nepřítomnost žáka ve škole předem známá, 

nepřítomnost do 2 dnů povoluje třídní učitelka (ústně na základě písemné žádosti podané 

nejpozději předcházející pracovní den), nepřítomnost 3 a více dnů povoluje ředitelka školy 

(písemně na základě písemné žádosti a nejpozději předcházející pracovní den); lékařské 

vyšetření nedaleko bydliště není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není 

nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky, 

f) dopracovat s dítětem probírané učivo za dobu nepřítomnosti dítěte ve škole, 

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

další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v 

těchto údajích. 

1.5 

Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů 

nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s 

pedagogickým pracovníkem ve škole, 

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

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

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

1.6 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický pracovník je povinen: 

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

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

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

chování ve školách a školských zařízeních, 
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d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 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, 

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

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

1.7 

Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci 

Pedagogičtí pracovníci školy i ostatní zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při 

pobytu žáků ve škole, vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, 

dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně, a na sdělení rodičů o dítěti.  

Třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – 

problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. 

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

sexuálním násilím, využíváním, diskriminace. Budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku  

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

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

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

dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

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

o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Pedagogičtí pracovníci pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu  

a chování žáka, sdělují jim všechna důležitá hodnocení výsledků vzdělávání žáka, informují je  

o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka, a to prostřednictvím sešitů, žákovských knížek 

nebo notýsků a při individuálních konzultacích a třídních schůzkách se zákonnými zástupci. 

Pedagogičtí pracovníci kontrolují, zda zákonní zástupci sledují zápisy v žákovských knížkách 

nebo notýsku. Hodnocení žáků probíhá vždy důvěrným a taktním způsobem.  

Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 

zákonným zástupcem žáka. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, případně konzultačních 

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

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí třídní učitel, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem. 

Pedagogičtí pracovníci evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu 

nepřítomnosti žáka ve škole.  Uvolňují žáka z vyučování vždy na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců o uvolnění žáka. Není přípustný odchod žáka z vyučování na základě 

telefonátu, e-mailu či SMS zprávy. 
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2. 

Provoz a vnitřní režim školy 

 

2.1 

Docházka do školy 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.  

Při absenci žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů informovat třídního učitele  

o příčině absence žáka.  

Třídní učitel může ve výjimečných případech (např. při časté nepřítomnosti žáka ve škole) a po 

projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. 

Ředitelka 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. V předmětu tělesná výchova 

ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Jde-li o první nebo poslední vyučovací hodinu tělesné 

výchovy, může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

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

vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, 

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce 

žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 

2.2 

Režim činností ve škole 

 

Budova školy se otevírá v 7:00. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné 

obuvi. Je zakázáno ponechávat v šatně cenné věci či peníze. V případě nutnosti má žák možnost 

si cenné věci uložit ve sborovně školy. V hodinách tělesné výchovy svěřuje cenné věci do 

úschovy vyučujícímu učiteli. 

Začátek vyučování je stanoven na 7:45 hodin. Po příchodu do učebny se žáci připravují na 

vyučování. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Po 

zvonění na vyučovací hodinu sedí všichni žáci v lavicích. Vyučovací hodina trvá 45 minut. První 

přestávka trvá 15 minut, hlavní (druhá) přestávka trvá 20 minut, ostatní přestávky trvají 10 min. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 45 minut. Během této přestávky jsou 

žáci na obědě nebo čekají ve školní družině. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit 

některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním  

a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží  

k základním fyziologickým potřebám žáků. Případné zkrácení přestávek je nutné stanovit 

v dodatku ke školnímu řádu. Vyučování může končit nejpozději v 17 hodin. 

Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno 

opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, hlásí tuto skutečnost některému pedagogickému 

pracovníkovi (v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy), ten rozhodne  

o dalším postupu. Žák může jít domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo 

jiné pověřené osoby.   
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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.  

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově a na školním pozemku pouze 

za přítomnosti osoby, která je pověřena jejich dozorem. 

Škola nevyhrazuje prostor pro odkládání dopravních prostředků (kola, koloběžky, …), proto 

nenese žádnou odpovědnost za jejich případnou ztrátu či poškození v případě odložení v okolí 

školy. V době školního vyučování je okolí školy přístupno veřejnosti.  

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. 

Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 

24. 

Po skončení vyučování se žáci zdržují v šatně po dobu  nezbytně nutnou, přezují se, obléknou  

a odcházejí z budovy. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, odcházejí v doprovodu školnice, 

která vykonává v jídelně dozor nad žáky v době oběda.  

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli  

v průběhu vyučování. 

Každý žák dbá na šetrné zacházení se svými osobními věcmi, na jejich vhodné uložení  

a používání.  

Nalezené věci se odevzdávají pedagogickému pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy. 

Do sborovny vstupují jen žáci, kteří jsou k tomu vyzváni. 

Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. Žáci prvního 

ročníku základního vzdělávání 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. 

Škola žákům nedoporučuje nosit do školy cenné věci, které nesouvisí s vyučováním  

a vzděláváním. Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) a větší finanční hotovosti 

do školy je rizikové chování, které může vést ke zničení nebo  odcizení těchto věcí. Pokud žák 

takovou cennost potřebuje (např. mobilní telefon, finanční hotovost na placení obědů nebo 

činností souvisejících se vzděláváním), musí ji mít neustále u sebe, má zakázáno ji odkládat, 

odkládá ji pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich 

bezpečnou úschovu. 

Při ztrátě jakékoliv věci musí žák ztrátu věci neprodleně oznámit pedagogickému pracovníkovi, 

proběhne pokus o dohledání věci. Nahlásí-li žák ztrátu cenné věci (peníze, mobilní telefon, 

klenoty,…), která není nalezena, sepíše se o události záznam na základě výpovědi poškozeného. 

Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásí se na obvodní oddělení Policie ČR), nebo 

se poučí zákonný zástupce žáka, že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba 

nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat 

orgánům činným v trestním řízení. Pokud nedošlo k nalezení věci, bude dále postupováno dle 

pokynů pojišťovny. 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali rozpoznat protiprávní jednání (krádež, 

vandalizmus), byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, 

ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. 
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3. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

3.1 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole a při akcích mimo školu 

 

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví své a jiných 

osob a majetek svůj a jiných osob.    

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

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

není vykonáván dohled způsobilou osobou.        

Žáci jsou povinni přezouvat se v šatně do vhodné (pevné) obuvi, během činností ve škole dbát na 

hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC. 

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

dozoru učitele. 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování 

vyučující předává žáky školnici, která pak odvádí stravující se žáky do školní jídelny. Dozor  

v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává školnice. Každý z pracovníků školy, který 

otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 

nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné 

dveře hlavního vchodu i zadního vchodu. Dveře jsou opatřeny mechanismem, který umožňuje 

otevření dveří jen těm příchozím, kteří o to požádají domovním telefonem. Pokud není příchozí 

identifikován domovním telefonem, otevře mu zaměstnanec školy až po osobním zjištění 

totožnosti osoby a důvodu návštěvy.  

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 zvlášť poučí o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, 

školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při 

pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech 

pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

Při výuce v  tělocvičně školy dodržují žáci řád tělocvičny, ve školní družině vnitřní řád školní 

družiny, ve školní jídelně řád školní jídelny. 

Vyučující předmětu TV, VV a PČ jsou povinni seznámit žáky při první vyučovací hodině 

školního roku s pravidly bezpečnosti a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. 

Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, 

zdraví či majetku. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.  

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

a)  se školním řádem,   

b)  se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze    

     školy a příchodu  do školy a na veřejných komunikacích, 

c)  se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

d)  s postupem při úrazech, se zásadami první pomoci  
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e)  s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu, (vycházky, výlety, exkurze, 

branná cvičení, plavecké výcviky), seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy 

apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi 

vykonávat dohled. 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a)  varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod. 

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace  

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

c)  informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,   

d)  varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

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

přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů 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. 

Pedagogičtí pracovníci 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 ředitelku školy a v rámci svých schopností a možností 

zabránit vzniku škody.  

Pedagogičtí zaměstnanci 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 (pokud si jej nemohou vyzvednout zákonní 

zástupci) jen v doprovodu dospělé osoby, která je zaměstnancem školy. Třídní učitelé zajistí, aby 

každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla 

zákonných zástupců.  

Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje 

známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé 

fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům. 

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

poskytnout žákovi nebo jiné osobě první pomoc, v případě potřeby zajistí ošetření žáka lékařem. 

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

předepsané formuláře. Ošetření zraněného a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl 

svědkem úrazu nebo ten, který vykonával na tímto žákem dozor.        

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé 

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

odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů a přestávek.   

Kompetence pracovníků školy v oblasti bezpečnosti žáků jsou podrobně specifikované 

v dokumentu „Směrnice k zajištění BOZ dětí a žáků ZŠ a MŠ Hoštejn.“ 

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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Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, 

kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením 

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

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 ředitelka 

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 

budovu školy předem projedná organizující pedagog s ředitelkou školy zejména s ohledem na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

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 písemně nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.  

Pro pořádání mimoškolních akcí (školní výlety) platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, 

který je určen ředitelkou školy. 

Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji 

v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. 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. 

Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace 

na vysvědčení.  

Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze 

soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se škola se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.  

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pedagog vysílající školy  

a organizátor. 

U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje  

a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající 

škola v plném rozsahu, pokud se škola se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

 

3.2 

Evidence úrazů 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo mimo 

školu při akcích organizovaných školou, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli 

nebo některému z vyučujících. 

Všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných 

školou, se evidují v knize úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu 

dozví. Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni ředitelka školy. 

Zápis do knihy úrazů provádí osoba odpovědná za dozor zraněného žáka: 

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV), 

b) učitel konající dozor (např. o přestávkách), 

c) vedoucí akce (např. při úrazu na školním výletě), 

d) třídní učitel (všechny ostatní případy). 
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Pokud dojde k úrazu žáka, musí osoba pověřená dozorem nad zraněným žákem: 

a) zjistit druh a závažnost poranění a podle závažnosti poranění zavolat lékařskou pomoc nebo 

zajistit doprovod zaměstnance školy k lékaři, 

b) o veškerých skutečnostech, které se týkají úrazu, je zaměstnanec odpovědný za žáka povinen 

informovat neprodleně ředitelku školy a zákonného zástupce žáka,  

c) požádat zákonné zástupce žáka o vyzvednutí žáka, není-li pro svůj zdravotní stav schopen 

účastnit se dalšího vyučování, 

d) provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu, 

e) informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

 

Postup při nahlášení úrazu a způsob evidence úrazů se řídí Nařízením vlády č. 201/2010 Sb.  

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 

3.3 

Ochrana před sociálně patologickými jevy 

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. 

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 ředitelky školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, 

držení, distribuce a zneužívání alkoholu a jiných návykových látek v areálu školy. Porušení 

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

daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, 

které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních  

a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, slovní agrese   

a pod., 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 ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz 

přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

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

stylu, osobnostně sociální výchova a preventivní výchova byly součástí všech činností ve škole  

a byly vyučovány v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad 

žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků  

(volné hodiny), a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 
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3.4 

Specifikace prevence užívání návykových látek, postup školy při výskytu podezřelé látky  

a při podezření na užití omamné látky žákem 

 

3.4.1 

Základní zásady prevence, postupy školy 

Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách 

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

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách 

školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

Školním řádem školy jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do 

školy. 

Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany 

před tímto jevem. 

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

jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 

Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti 

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

aktivitami. 

Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí omamných látek je 

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

ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

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

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

zástupcům žáka. 

3.4.2 

Tabákové výrobky 

 

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby  

a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.  

 

Postup při výskytu konzumace tabákových výrobků ve škole 

a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

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

c) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud nebo od koho má tabákový výrobek), který 

založí školní metodik prevence do své agendy.  



Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

 

 

Školní řád - příloha č. 1 -  str. 15 

 

d) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka. 

e) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 

může od orgánu sociálně právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

f) Školním řádem jsou stanoveny tyto sankce za porušení zákazu kouření: napomenutí třídního 

učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování.  

 

3.4.3 

Alkohol 

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno 

je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.  

Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 

vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

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

přestupkem. 

 

Nález alkoholu ve škole 

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

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam o události.  

 

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol  

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto  

skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy   

nebo metodik prevence. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  

d) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 

intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

e) O nálezu alkoholu vyrozumí škola zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná  

o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně právní ochrany dítěte, kterým je obecní 

úřad obce s rozšířenou působností.  

f) Je-li u žáka nalezen alkohol, je důvodné podezření z konzumace alkoholu žákem a škola dále 

postupuje takto:  
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Postup při výskytu konzumace alkoholu ve škole 

a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit, alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit. 

b) Má-li pedagogický pracovník podezření, že je žák pod vlivem alkoholu, může být žák 

ohrožen na zdraví a životě. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický 

pracovník posoudí, jestli nehrozí žákovi nějaké nebezpečí, zajistí nezbytnou pomoc a péči  

a v případě potřeby neváhá přivolat lékařskou službu první pomoci. 

c) Skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole, nebo že škola má podezření, že je žák pod 

vlivem alkoholu, ohlásí zákonnému zástupci škola vždy a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

d) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a v případě 

potřeby přivolá lékařskou službu první pomoci a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně 

právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. Nelze-li orgán 

sociálně právní ochrany v dané době kontaktovat (např. v odpoledních nebo nočních 

hodinách při akcích organizovaných školou), kontaktuje pedagogický pracovník, který se  

o konzumaci alkoholu dozvěděl, Policii ČR.  

e) Dále postupuje pedagogický pracovník takto: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením 

žáka (zejména odkud nebo od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do 

své agendy a vyrozumí vedení školy. 

f) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa bydliště dítěte. 

g) V případě zájmu zákonných zástupců žáka, který byl ve škole pod vlivem alkoholu, 

poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

h) Školním řádem jsou stanoveny tyto sankce za porušení zákazu požívání alkoholu: 

napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka 

z chování.  O udělení konkrétní sankce rozhoduje míra a četnost porušení zákazu konzumace 

alkoholických nápojů.  

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

alkoholických nápojů. 

j) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.  

 

3.4.4 

Omamné a psychotropní látky (OPL) 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 

látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž 

navádění k užívání těchto látek. 

Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání ve 

škole. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje 

rovněž tyto sankce za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka 

ředitele školy, snížená známka z chování. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na 

pedagogické radě za účelem hodnocení chování žáka.  
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Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené 

výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a spáchání nebo dokončení takového 

trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho 

včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.  

 

Postup při výskytu konzumace OPL ve škole 

a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 

zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. 

b) Má-li pedagogický pracovník podezření, že je žák pod vlivem OPL, může být žák ohrožen 

na zdraví a životě. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník 

posoudí, jestli nehrozí žákovi nějaké nebezpečí, zajistí nezbytnou pomoc a péči a v případě 

potřeby neváhá přivolat lékařskou službu první pomoci. 

c) Pedagogický pracovník, který se o konzumaci OPL ve škole dozvěděl, ihned zajistí 

vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

d) Skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole, nebo že škola má podezření, že je žák pod 

vlivem OPL, ohlásí zákonnému zástupci škola vždy a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože 

není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

e) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola ihned orgán sociálně právní 

ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany vyžadovat 

pomoc. Nelze-li orgán sociálně právní ochrany v dané době kontaktovat (např. 

v odpoledních nebo nočních hodinách při akcích organizovaných školou), kontaktuje 

pedagogický pracovník, který se o konzumaci OPL dozvěděl, Policii ČR.  

f) V každém případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, splní škola 

oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je 

příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

g) V případě zájmu zákonných zástupců žáka, který byl ve škole pod vlivem OPL, poskytne 

škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

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

a protiprávní jednání. 

i) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je 

nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 

všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. Školním 

řádem jsou stanoveny tyto sankce za porušení zákazu konzumace OPL: napomenutí třídního 

učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování. 

j) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Postup při výskytu distribuce OPL ve škole 

a) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána  

a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 

rozhodující. 

b) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 
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jako přestupek nebo v případě většího množství jako trestný čin, ale toto množství nemusí 

mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

c) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí  

o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se 

jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

d) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou působností. 

e) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 

popsaným níže. 

 

Postup při nálezu OPL ve škole 

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

a) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do 

školního trezoru. 

d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

 

V případě, kdy pracovníci školy objeví u některého žáka látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

a) Objevenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo 

který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo metodik prevence. 

d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky  

a informuje zákonného zástupce žáka. 

e) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 

V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto: 

a) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této  situace 

spadá do kompetence Policie ČR. 

b) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 
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c) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

 

4. 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 
Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za 

čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních 

parapetech. 

Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty 

a modely. 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Zapínání a vypínání 

všech elektrospotřebičů zajišťuje vyučující. Při práci na PC žák postupuje podle pokynů 

vyučujících.  

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

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

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Jakmile vznikne škoda na 

školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. Každé 

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

rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. V poučeních o bezpečnosti a ochraně 

zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na 

jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.  

 

5. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se předchozí školní řád ze dne 1.9.2015. Uložení této směrnice do archivu školy 

se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

2. Tento školní řád byl projednán se zaměstnanci školy dne 29.8.2017. 

3. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2017. 

4. Školní řád byl schválen školskou radou dne 30.8.2017. 

5. Školní řád byl vydán dne 31.8.2017. 

6. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2017. 

 

                 

                                                          Zpracovala: Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy 
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B. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

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

"Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů“.  

 


