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ŠKOLNÍ ŘÁD
Článek I
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici – školní řád.
Vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Teplýšovice si žák spolu se svými zákonnými zástupci
vybral dobrovolně, čímž se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a pracovní podmínky této školy.
V naší škole vedeme žáky k dodržování slušného chování, vzájemné úctě, nebojíme se žádné duševní ani
fyzické práce, vzájemně si pomáháme a respektujeme se.
Žáci naší školy si sami vytvořili několik základních pravidel v rámci hesla „Co nechceš, aby ti činili jiní,
nečiň ty jim“:
Při vstupu slušně pozdravím, při odchodu se rozloučím!
Nešetřím slovy : děkuji, prosím, promiň!
Se svými kamarády se neperu!
Nezasahuji nikomu do řeči!
Nikdy si bez dovolení neberu věci, které mi nepatří!
Při jídle nemluvím!
Pokud si něco půjčím, slušně o to požádám a poděkuji!
Nemluvím sprostě a jiným nenadávám!
Udržuji pořádek ve třídě i venku!
Ve třídě nekřičím!
Zaklepu na dveře a čekám na vyzvání!
Cizí věci neničím!
Mluvím pravdu, lež a pomluvy mezi slušné lidi nepatří!
Na ostatní nežaluji!
Respektuji názory jiných!
Pokud tato pravidla nechceš dodržovat a respektovat může se ti stát, že nezapadneš do kolektivu, staneš
se odlišným a nebudeš zde nacházet své sebeuspokojení.
Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení a náboženství.

Článek II
Organizace vyučování a režim školy
1. Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku
včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem
jednotlivých tříd.
2. S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného školního

roku rodiče prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků žáků.
3. Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel proti podpisu
v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu
vyučovacích hodin během školního roku. Úpravy rozvrhu jsou rovněž umísťovány na webových
stránkách školy (www.zsamsteplysovice.cz).
4. Vyučování začíná v 7.40 hodin. Ředitel může ve výjimečných případech povolit dřívější začátek
vyučování, nejdříve však v 7.00 hodin.
5. Žáci mohou vstoupit do budovy školy a pobývat v ní od 6.45 do začátku vyučování a o přestávce
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
6. Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování v 6.45 hodin.
7. Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to
znamená do šatny žáků, přezouvají se a odcházejí do tříd.
8. Po ukončení vyučování doprovází žáky do šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří se stravují
ve školní jídelně, odvede do jídelny, kde je předává učiteli či vychovateli, který má dohled.
9. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pětiminutové resp.desetiminutové. Během
dopoledního vyučování se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut.
10. V době vyučování je školní budova uzamčena.
11. Žákům do 10ti let není dovoleno jezdit do školy na kole a kolečkových bruslích bez doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 15 let.
12. Žáci se mohou napít i během vyučovací hodiny.
13. Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony.
14. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, v areálu hřiště.
15. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologikým potřebám žáků.
16. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním
úkonům.
17. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst
školy.
18. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
19. Škola může vyučovat volitelný, nebo nepovinný předmět, pokud se k němu při zahájení výuky
přihlásí alespoň 7 žáků.
20. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně rizikových jevů.
21. Školy (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
22. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech v průběhu vyučování, dále při
pobytu ve ŠD,ŠK a při dalších akcí pořádaných školou dle ŠVP, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Viz příloha č. 2.

Článek III
Docházka do školy
1. Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností zákonného zástupce
dítěte.
2. Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.
3. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka
do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných
zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy.
Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný
vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel, na dobu delší jak 3 dny ředitelka školy.
4. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. Uvolnění
z vyučování na jeden den poskytuje třídní učitel (dále jen TU), na více dní ředitel školy (dále ŘŠ).
Ředitel školy rozhoduje v případě, že mezi TU a rodiči nedojde k dohodě. Nepřítomnost předem
známou oznámí rodiče TU předem. 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.
5. Před ukončením může žák opustit školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce.
6. Návštěvu lékaře plánuje žák pokud možno v době mimo svůj rozvrh hodin. Ve výjimečných

případech žádají rodiče písemně o uvolnění, pokud není nebezpečí z prodlení.
7. Rodiče informují o nepřítomnosti žáka ve škole TU nejlépe tentýž den, nejpozději druhý den.
8. Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu TU
omluvenku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.
9. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování, může základní
škola – pokud to považuje za nezbytné – po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem žáka
požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp.
registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené
zákonným zástupcem nezletilého žáka.
10. Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující
zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení
ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka
i v případě nepřítomnosti, která nepřesahuje tři dny školního vyučování.
11. Neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který
tyto údaje vyhodnocuje v souladu s metodickým pokynem č. j. 2004/7618-21 k jednotnému
postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

Článek IV
Zásady chování žáků, bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole, ochrana
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém jednání má na
paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto
pravidlo a ve škole i mimo školu dojde k šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku
jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy.
2. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby při setkání hlasitě, při vstupu dospělé osoby do třídy
povstáním. Do školy chodí žák čistě a vhodně oblečen.
3. Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám školy. Nikdo
nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
4. Pro vstup do školní budovy a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem
otvírání a zavírání, bezdůvodně nepoužívá a neničí zvonek. Během vyučování a o přestávkách je
zakázáno svévolně opouštět školní budovu.
5. Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své třídy – okna ve
třídě jsou zavřena, dveře do třídy otevřené. Žáci se řídí pokyny dozírajícího učitele.
6. Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy. Používání
mobilních telefonů není dovoleno, v době vyučování musejí být mobilní telefony vypnuty. V
případě, kdy si žák nemůže mobilní telefon opatrovat (např. v hodinách TV), předá tento telefon
do úschovy příslušnému vyučujícímu. Pouze v tomto případě škola odpovídá za jeho ztrátu.
7. Přecházení do jiných učeben se řídí režimem, který žákům stanoví TU. Žáci přecházejí ukázněně a
všichni najednou!
8. Do tělocvičny (sokolovny) a na školní hřiště je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Do
tělocvičny vstupuje žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci se řídí řády těchto
učeben.
9. Žáci vstupují do sborovny, ředitelny či kabinetu školy pouze na vyzvání zaměstnance školy.
10. Žák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdržovat v prostoru šatny.
11. V jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, dbají pokynů dozírajících, pohybují se opatrně, aby
nedošlo k úrazu nebo vylití jídla. Školní mléko nebo ovoce žáci dostávají o přestávce mezi druhou
a třetí vyučovací hodinou, která je dvacetiminutová. Zbytky jídel žáci dávají do odpadkových košů.
1. Žáci se přezouvají a převlékají zásadně v šatnách, při hodinách tělocviku v sokolovně v šatně u
tělocvičny. V šatně nesmějí žáci nechat peníze a jiné cennosti. Škola za ně v takovém případě
neručí.
2. Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany
zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola.
3. Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zejména před jídlem, po tělovýchovných činnostech
a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po použití WC.
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných
školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit svému třídnímu učiteli nebo někomu
z pedagogického dozoru.
5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a
jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.
6. Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky
zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, školy v přírodě aj. platí

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v
ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu
tohoto zařízení a dbají pokynů pedagogického pracovníka školy. Žáci se mohou po vzájemné
dohodě s rodiči žáků sejít s vyučujícím před akcí na určitém místě a v určitý čas. Totéž platí o
rozchodu žáků po akci. Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem.
O místě a času srazu a rozchodu musí pedagog informovat rodiče předem prostřednictvím
žákovské knížky nebo deníčku žáka.
7. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola
svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který
není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
určit, pouze pokud je zletilý a způsobilý právně jednat.
8. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění
žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana 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 škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným
zástupcům žáků.
9. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků ve
zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce
související s výchovně vzdělávací činností školy.
10. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas
zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území
příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského
státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz
nahrazující.
11. Předměty, které bezprostředně nesouvisejí s vyučováním, nesmí žák do školy přinášet. Do školy
také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit úraz nebo
ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat jakékoliv omamné
látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj.
12. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije
všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního
stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o
zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
13. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by
se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu
školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Žáci jsou povinni okamžitě
oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i
anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy.
14. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska
výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení
ohrožených žáků. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a mravní výchova, výchova ke
zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním
vzdělávacím programem.
15. 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 mládeže.
16. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

Článek V
Práva a povinnosti žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
3. Jedná-li se o žáka integrovaného, handicapovaného, s poruchami učení nebo chování, na speciální
péči v rámci možností školy a na sestavení podpůrných opatření svého vzdělávání.
4. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
5. Na založení žákovské samosprávy v rámci školy, volit ji a být do ní volen.
6. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho

7.
8.
9.
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názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním
vyučujícím, vychovatelce, ředitelce školy.
Na informace, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.
Na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly jeho pozitivní vývoj a nevhodně
ovlivňovaly jeho morálku.
Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí
potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy, na
poradenskou pomoc.
Se svými požadavky nebo připomínkami se mohou obracet na Školskou radu.
Požádat vyučujícího o pomoc v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své
znalosti.
Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění,
zdravotního postižení, vývojové poruchy učení, v případě mimořádných schopností a talentu).
Na život a práci ve zdravém životním prostředí, na odpočinek a volný čas.
Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami.

Žáci jsou povinni:
1. Přicházet do školy vhodně a čistě oblečen a upraven.
2. Svědomitě plnit uložené úkoly. Jestliže se nemohl ze závažných důvodů na vyučování náležitě
připravit, omluví se učiteli na začátku vyučovací hodiny.
3. Chovat se vždy slušně a ohleduplně, nikdy se nevyjadřovat hrubě, nerušit ostatní hlukem nebo
nevhodným chováním.
4. Ke všem zaměstnancům školy se chovat zdvořile a při setkání je zdravit.
5. Nosit do školy učebnice a učební pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitele. V šatně si ukládat věci
na své vyznačené místo.
6. Před začátkem vyučovací hodiny si připravit věci potřebné na vyučování, před hodinou tělesné
výchovy se převléknout do cvičebního úboru.
7. Při vyučovací hodině bez dovolení neopouštět učebnu ani své místo, zachovávat klid a kázeň.
Hlásit se zdvižením ruky. Bez dovolení nesmí žák opustit budovu školy.
8. Zdravit povstáním každou dospělou osobu, která vstoupí do učebny v době vyučovací hodiny
nebo z učebny odchází.
9. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen, řídit se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob.
10. Ve školní družině se řídit vnitřním řádem školní družiny.
11. Ve školní jídelně se chovat ukázněně, dodržovat řád školní jídelny a hygienická a společenská
pravidla stolování. Řídit se pokyny pedagogického dozoru.
12. Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, na akcích pořádaných školou se chovat
ukázněně a dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, zásady
slušného chování a řídit se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob.
13. K dospělým se chovat zdvořile, ale být opatrný vůči neznámým osobám. Pomáhat slabším,
zdravotně nebo tělesně postiženým spolužákům. Kamarádsky jednat se svými spolužáky.
14. Šetrně zacházet se školním majetkem, udržovat své místo, třídu a ostatní prostory školy v čistotě
a pořádku, chránit věci před poškozením. Poškodí-li školní majetek, sjednat s pomocí zákonných
zástupců žáka nápravu nebo uhradit škodu.
15. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
16. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského
zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
17. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit třídnímu učiteli
nebo vyučujícímu.
18. Nalezené věci se odevzdávají pedagogům nebo v ředitelně školy.
19. V budově školy budou mít žáci vypnuté mobilní telefony uložené v aktovce.
20. Žáci zachovávají čistotu v areálu školy i v jejím okolí.
21. Žákům není dovoleno manipulovat se žaluziemi, s elektrickými spotřebiči.
22. V prostorách školy je žákům zakázáno kouření a manipulace s ohněm.
23. Nepřípustné je užívání škodlivých látek, pití alkoholu a kouření. Je zakázáno nošení nebezpečných
předmětů, nošení, distribuce a zneužívání návykových látek.

Článek VI
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka
Zákonní zástupci žáka mají právo:
1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

2. Volit a být voleni do školské rady.
3. Na poradenskou pomoc školy ve vzdělávání pro jejich dítě.
4. Vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajících se svého dítěte, přičemž jejich vyjádřením
musí být věnována pozornost.
5. Na uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem a to nejpozději do 48 hodin dané nepřítomnosti žáka
5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny
v těchto údajích.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
Ve škole je kladen důraz na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě,
ale také mezi žáky a učiteli i ostatními zaměstnanci školy. Vzájemné vztahy mezi žáky a zaměstnanci
školy i mezi zaměstnanci školy navzájem jsou stavěny na slušném jednání. Žáci jsou povinni plnit pokyny
všech zaměstnanců školy, pokud směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. V prostorách školy a
při všech školních akcích jsou přísně zakázány veškeré projevy šikanování, fyzického násilí, omezování
osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií ke znevažování důstojnosti apod. Takové
jednání vůči komukoliv (žákům i dospělým) je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

Článek VII
Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním či jiným majetkem
1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozeny všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy,
i ty, které mu byly propůjčeny do užívání. Je povinen chránit majetek svůj i majetek svých
spolužáků.
2. O každém svévolném poškození majetku školy budou informováni zákonní zástupci žáka.
Svévolné poškozování majetku školy žákem je chápáno jako porušení této normy a na tomto
základě bude projednáno výchovné opatření žáka.
3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, skutečnost ihned nahlásí vyučujícímu, dozoru, TU nebo v kanceláři
školy.
4. Žák si bez dovolení nebere žádné věci, které mu nepatří, jsou majetkem školy či majetkem jiného
žáka nebo zaměstnance školy. Na takové jednání bude nahlíženo jako na krádež a bude
klasifikováno jako porušení Školního řádu.

Článek VIII
Docházka žáků do školní družiny
1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 11.15 (případně 10.35 dle rozvrhu) do 16.30 hodin.
Ranní dohled od 6.45 do začátku je zajištěn pedagogickými zaměstnanci školy dle rozpisu
dohledů.
2. Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím
přihlášky a zápisního lístku na začátku školního roku.
3. Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí učitele, který v příslušné třídě vyučoval
poslední vyučovací hodinu či učitele, který vykonával dohled ve školní jídelně pokud žák dochází
na školní stravování.
4. Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich
písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě doby sjednané v zápisním lístku,
který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
5. Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat. Lze reagovat
pouze na písemné uvolnění prostřednictvím e mailu.
6. Pobyt žáků v ŠD končí v 16.30 hodin. Pokud zůstane žák ve ŠD i po 16.30 hodině bez
kontaktování rodičů (např. problémy s dopravou apod.), řídí se příslušná vychovatelka pokynem
ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné
zástupce, popřípadě Policii ČR.

Článek IX
Organizace zájmové činnosti
1. Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo
vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost
zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Režim
zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků.
2. Za příchod a odchod žáků kroužku do školy a ze školy odpovídá pedagog, který také vede
odpovídající dokumentaci – deník kroužku. Činnost kroužku trvá maximálně do 16.30 hodin.

Článek X
Vzájemná informace školy a zákonných zástupců žáků
o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků
1. Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku (zpravidla v září) nebo
na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu stravování, mimoškolních aktivitách a
provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou.
2. Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech podstatných
údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, faxové číslo, e-mailová adresa
školy, jména vedoucích pracovníků školy a třídního učitele, výchovného poradce, metodika
prevence a metodika environmentálního vzdělávání atd.
3. Škola podává zákonným zástupcům denně prostřednictvím žákovských knížek informace
o prospěchu a chování žáka či jiná velmi závažná sdělení týkající se žáka.
4. Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace třídního učitele nebo jiného pedagogického
pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech týkajících se žáka vždy před
zahájením vyučování, tak aby nebyl narušen rozvrh vyučování (tj. v době od 6.45 do 7.25) nebo
po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky v jinou dobu.
5. Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování, a to
formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě náhlého zhoršení prospěchu nebo
chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně.
6. Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí školního roku
formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z třídního výkazu.
7. Zákonní zástupci žáků mají právo v určených hodinách daných organizací školy nebo po domluvě
s výchovným poradcem žádat schůzku, podat informace, žádat radu atd. Vymezené hodiny pro
tento účel jsou oznámeny na začátku školního roku.
8. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech učitelů, vychovatelů
nebo ředitele školy.
9. Zákonní zástupci žáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o každé změně
zdravotního stavu žáka, která by mohla mít vliv na změnu chování, soustředěnost, únavu apod., a
to neprodleně.
10. Zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka podle výše uvedených ustanovení školního
řádu.
11. Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy bydliště,
telefonického, popř. jiného kontaktu.
12. Škola plní oznamovací povinnost o skutečnostech, které nasvědčují, že žáci vedou zahálčivý nebo
nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové
látky, a o dalších skutečnostech vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí.
13. Všichni žáci školy mají možnost vyjádřit se k dění ve škole i k tomuto školnímu řádu způsobem,
který odpovídá tomuto řádu, a to jak v žákovské radě, tak při hodinách s TU, v hodinách
s ostatními pedagogy, ve školní družině apod.

Článek XI
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé
předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského
poradenského zařízení.
Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání.
 Hodnocení zdůrazňuje:
 individuální pokrok žáka,
 popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání, resp. míry naplnění očekávaných výstupů,
 podněcuje žáka k dalšímu rozvoji - ukazuje další cestu.
Průběžné ústní hodnocení je:
 realizováno během jednotlivých činností žáka a má svou nezanedbatelnou funkci,






























 zpětnou vazbou na konci dané činnosti,
 realizováno podle potřeby též ve formě individuálních rozhovorů s žáky.
Sebehodnocení žáků
 Ústní i písemná forma.
 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáků.
 Hodnocení práce ve skupině například po ukončení skupinové práce.
 Je jednou z kompetencí získávaných v průběhu vzdělávání.
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení vychází z individuálního vzdělávacího plánu.
Dochází k úpravě metod, obsahu a ověřování míry naplnění upravených očekávaných výstupů na
základě individuálních vzdělávacích potřeb.
Získávání podkladů pro hodnocení žáka
Komunikace učitel - žák, průběžné ověřování výsledků vzdělávání.
Výsledky ze skupinové práce, hodnocení spolupráce ve skupině, hodnocení zpracovaných výstupů
například z projektového vyučování.
Individuální písemné úkoly.
Individuální písemné ověřování - komplexní úkoly a testy jsou podkladem pro průběžné písemné
hodnocení.
Dále například použité standardizované testy SCIO … apod.
Sebehodnocení žáka.
Minimálně dva hodnocené výstupy z ústního projevu žáka zaznamenané v Záznamníku žáka
Souhrnné zhodnocení podkladů ze Záznamníků žáka
Informování zákonných zástupců je zajištěno:
písemným průběžným hodnocením,
možností individuálních konzultací s vyučujícími,
na třídních schůzkách, příp. na tripartitním setkání (učitel - zákonný zástupce – žák),
možností nahlédnutí do významnějších testů žáka, resp. portfolia žáka,
vysvědčením předávaným za I. a II. pololetí, resp. výpisem vysvědčení z vysvědčení za I. pololetí
školního roku.
Hodnocení žáka na vysvědčení
Vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů
formulovaných v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu.
Je všestranné – obsahuje všechny vyučované předměty.
Obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, na které je třeba
se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Je adresované žákovi a formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné.
Je individualizované vzhledem ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka.
Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji.
Obsahuje ohodnocení snahy, píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.
V případě, že je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo v druhém pololetí školního roku
uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo slovního hodnocení slovo uvolněn(a).
Nelze-li žáka z některého z předmětů v prvním nebo v druhém pololetí hodnotit ani v náhradním
termínu, uvádí se na vysvědčení místo slovního hodnocení slovo nehodnocen.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
Způsob celkového hodnocení daným stupněm
a) Prospěl(a) s vyznamenáním, pokud ve všech předmětech, kterým je žák vyučován v daném
ročníku, dosahuje vysokou úroveň naplnění očekávaných výstupů nebo dosáhl velmi
výrazného pokroku ve vzdělávání a prokazuje příkladný přístup k plnění školních povinností
v rámci svého vzdělávání.
b) Prospěl(a), pokud žák naplnil ve stanovené míře očekávané výstupy v předmětech, kterým je
žák vyučován v daném ročníku.
c) Neprospěl(a), pokud žák nenaplnil očekávané výstupy v některém z vyučovaných předmětů
výuky v daném ročníku nebo není-li možné žáka na konci druhého pololetí hodnotit
z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.
Hodnotí třídní učitel na základě podkladů celého týmu učitelů, kteří daného žáka učí
v hodnoceném období.

2. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se škola řídí ustanoveními § 15 a § 16 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
v platném znění.

3. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi
výpis z vysvědčení.
4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
„klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady.
5. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo
zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke
střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
6. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník.
8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší
vyšší ročník.
10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální
přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy určí komisi krajský úřad.
Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
13. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do 31. srpna
daného roku) v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Organizace a sestavování komisí vychází
z § 22, 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění. Komisionální přezkoušení žáka, který plní povinnou
školní docházku ve škole mimo území ČR nebo v zahraniční škole na území ČR se řídí zvláštními
předpisy (§ 18, 18a) -18d), 19, 20 vyhlášky č. 48/2005 Sb.), se zákonným zástupcem žáka bude
individuálně upřesněno. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku.
14. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na jiné
základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
15. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní
docházku.
Hodnocení chování žáků odpovídají následující kritéria:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští

dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje
nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Pravidla hodnocení chování žáka vychází z těchto kritérií:


Chování žáka ve škole při vyučování a na akcích pořádaných školou,



Dodržování školního řádu,



Schopnosti spolupráce se spolužáky, pomoci druhým,



Přihlédnutí k speciálním vzdělávacím potřebám žáků (pozornost, sociální situace žáka...),



Přístupu žáka ke svému vzdělávání, k plnění školních úkolů a povinností.

V případě, že chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy,
výchovné působení a kázeňská opatření se nejeví jako účinná uvede se tato skutečnost ve slovním
hodnocení a doplní se formulace, že hodnocení chování odpovídá uspokojivému chování. Pokud je
chování žáka v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, žák záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy a porušuje pravidla daná školním řádem opakovaně ve
značném rozsahu, uvede se do textu mimo jiné formulace, že chování odpovídá neuspokojivému
chování.

Hodnocení vzdělávání – známkování, odpovídají následující kritéria:
Stupeň 1 (výborný)
Žák zcela naplňuje 90% – 100% očekávaných výstupů daného předmětu. Samostatně a tvořivě
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a
tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a
estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně
studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák naplňuje 89% - 70% očekávaných výstupů daného předmětu. Samostatně a produktivně nebo
podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné
texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák naplňuje 69% - 50% očekávaných výstupů daného předmětu. V uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku
správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák naplňuje 49% - 30% očekávaných výstupů daného předmětu. V uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák naplňuje 20% - 0% očekávaných výstupů daného předmětu. V uplatňování osvojených

vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.
Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků
jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit
ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí
jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové
ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb, apod.
3. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a
způsobu hodnocení žáka.
4. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k
jeho celkovému zdravotnímu stavu.
5. Při hodnocení žáků se postupuje podle PLPP a závěrů z SPC

Článek XII
Výchovná opatření
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit:
a)napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
4. Pochvaly i sankce jsou provázeny komplexní pedagogickou diagnostikou žáka.
5. Jsou odůvodněná a tyto důvody jsou oznámeny příslušným žákům a zákonným zástupcům.
6. Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování, individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a kolegy.
7. Napomenutí třídního učitele je zpravidla první sankcí, mimo zvláště závažné porušení pravidel,
kdy je možné využít vyšších sankcí. Napomenutí následuje po závažnějším nebo opakovaném
porušení pravidel. Při dalším překročení, resp. porušení pravidel chování, následuje důtka třídního
učitele, důtka ředitelky školy až po zhodnocení nedostatků v chování na vysvědčení.
8. Ukládá se max. jedno napomenutí, max. jedna důtka třídního učitele a max. jedna důtka ředitele
školy za jedno pololetí.
9. Za zvláště závažné porušení pravidel se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
druhým, ponižování, formy týrání, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, nere
spektování pokynů pedagogického pracovníka, které vedou k ohrožení bezpečnosti a zdraví dru
hých, neomluvená neúčast ve vyučování (neomluvené zameškané hodiny).
10. V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého, opakovaného porušování
pravidel spolupracuje škola intenzivně se zákonnými zástupci, může pozvat rodiče ke schůzce
s účastí výchovného poradce školy, případně oslovit odborné instituce, úřady, které pomáhají
v řešení v této oblasti.
11. Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované
ubližující agresivní útoky. Zároveň do této oblasti patří i mírné formy psychického útlaku, které
byly již dříve prokázány a znovu se opakují, krádeže apod.
12. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy
lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
13. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému
zástupci.
14. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy se zaznamená na vysvědčení

za pololetí, v němž bylo uděleno.

Článek XIII
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
1. Písemnou stížnost, oznámení, podnět přijme pověřený pracovník, který ji zaeviduje a předá
povinné osobě. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Ústní stížnosti
vyřizuje ředitel školy nebo zástupce ředitele. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při
jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. O závažných
stížnostech musí být neprodleně informován ředitel školy.
2. Evidence všech došlých a ústně podaných stížností musí být vedena tak, aby obsahovala datum
podání, jméno, příjmení a adresu stěžovatele, jméno osoby, proti které stížnost směřuje, předmět
stížnosti, kdy a komu byla dána k vyřízení, výsledek šetření, opatření k zjednání nápravy.
Evidence musí umožňovat soustavnou kontrolu včasnosti a správnosti vyřizování stížností.
3. Stížnosti se vyřizují do 10 dnů ode dne doručení. Příjem podaných stížností a těch, které nelze
vyřídit do 10 dnů, musí být stěžovateli potvrzen do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze
vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů, přičemž o důvodech prodlevy musí být stěžovatel
informován. Organizace, která stížnost postoupila jiné organizaci k prošetření, je povinna stížnost
vyřídit do 10 dnů po obdržení zprávy o jejím prošetření. Stížnost, jejíž vyřízení náleží do
působnosti jiné organizace, musí být postoupena do 5 dnů ode dne doručení. Je nepřípustné
postupovat stížnost pracovníkovi, proti kterému stížnost směřuje.
4. ústních jednáních při prošetřování stížností se sepíše zápis, který musí obsahovat jména všech
zúčastněných osob, stručné vylíčení průběhu a výsledku jednání a doložku, že účastníci byli s
obsahem zápisu seznámeni. Všichni účastníci jednání zápis podepíši. Pokud některý účastník
podpis odmítne nebo nesouhlasí s obsahem zápisu, poznamená se to s uvedením důvodů. Vedoucí
organizace je povinen neprodleně provést opatření potřebná k odstranění závad, které byly
důvodem ke stížnosti a sledovat, zda jsou řádně plněna.

Článek XIX
Pravidla vstupu do školy
5. Hlavní budova je otevřena od 6.45 pro příchod žáků do školy. Dveře jsou opatřeny zvonkem,
který se odemyká ze sborovny po vizuální kontrole pověřeným pedagogickým dohledem. Dospělé
osoby (vyjma zaměstnanců školy) do budovy nevstupují, pouze v mimořádných případech či po
předchozí domluvě se zaměstnancem školy. Rodiče mohou do tříd, šatny a dalších prostor školy
pouze po domluvě s učitelem a jen v nezbytných případech.
6. Zaměstnanci školy, kteří budou vpouštět cizí osoby do budovy, se dotáží na jejich jméno a účel
jejich návštěvy a zajistí doprovod této osoby k vyučujícímu, ke kterému se osoba nahlásila. Cizí
osoby by se neměly volně pohybovat po budově školy.

Článek XX
Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky
žákem
Doporučené 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 a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) 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.
Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným
zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL 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

Konzumace tabákových výrobků ve škole
7. 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.
8. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
9. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní
metodik prevence do své agendy.
10. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
11. 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.
12. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním
řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.
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 stanoví 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.
Konzumace alkoholu ve škole
1. 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.
2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy:
O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol),
který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola 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.
8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě,
kdy je žák schopen výuky.
9. 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.
10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání
alkoholických nápojů.
12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na
přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník
obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník
stručný záznam s vyjádřením žáka.
13. 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.
Nález alkoholu ve škole
1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) 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 přítomen/na ředitel/ka školy nebo
její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
d) nálezu vyrozumí 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.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
Omamné a psychotropní látky
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.
1. Škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz
vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení
zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu
bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 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.
Konzumace OPL ve škole
1. 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.
2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola
nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy.
Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká
jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je
žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
12. 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.
13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné
a protiprávní jednání.
14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného
zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je
výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno
od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
15. 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.
Distribuce OPL ve škole
1. 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.
2. 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 jako přestupek
nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný
vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
3. 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.
4. 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.
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem
popsaným níže.
Nález OPL ve škole
1. 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) 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) nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto
a)

Zabavenou 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 přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.

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.

3. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u
sebe, postupují takto:
a) (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této
spadá do kompetence Policie ČR.

situace

b) (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce
žáka.
c)

(3) 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.

Jak postupovat preventivně proti krádežím
Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost
hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se
na tyto orgány obrátil.
Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést
k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním
nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená.
Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se
odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za
klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým
se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí
a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním
řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho
zákonného zástupce), 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.
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat
náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 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.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se
odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu
škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu
škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Oblast prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To
neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven
zdravotnickým zařízením.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice
považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálněprávní ochrany dětí.
a) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci
žáka.
b) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
c) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána
a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě
takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu
orgánu.
d) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat
stejně jako v bodu (3).
Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním
testováním žáka na přítomnost OPL (viz. příloha 1.)
Rizikové chování ve školním prostředí – hazardní hraní
Hazardní hra v prostorách školy a v jejím okolí je nepřípustná jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy.
Zakazují se on-line hazardní aktivity a hazardní servery

Článek XXI
Postup při školním úrazu
Kniha úrazů
Kniha úrazů je uložena ve sborovně.
V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích
organizovaných školou, a to bez zbytečného odkladu, kdy se škola o úrazu dozví.
Zápis do knihy úrazů provádí:
a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),
b) učitel konající dozor (např. o přestávkách),
c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),
d) třídní učitel (všechny ostatní případy).
V knize úrazů se uvede
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl
zápis do knihy úrazů,
g) 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
Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů (ve
spolupráci s ředitelem), jde-li o:
a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnosti žáka ve škole nebo
b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které
způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy .
Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden
v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy.
Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné,
že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.
Hlášení úrazu
O každém úrazu je informován ředitel školy.
O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez
zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek,
nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému
útvaru Policie České republiky.
O úrazu podá ředitel bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro
případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
Ředitel bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.
Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu zasílá ředitel školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího
měsíce
a) zřizovateli,
b) zdravotní pojišťovně žáka a
c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitel školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení
a) zřizovateli,
b) zdravotní pojišťovně žáka,
c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a
d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
Jak postupovat, stane-li se úraz žáka
Zjistit poranění.
Informovat ředitele školy.
Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.
Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.
Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

Článek XXII
Společná ustanovení
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2016 a ruší školní řád účinný před tímto datem.
V Teplýšovicích dne 25.8.2016
Schváleno školskou radou: 31.8.2016
Projednáno na pedagogické radě: 29.8.2016

…………………………………..……….
Mgr.Charlotta Kurcová
ředitelka školy

