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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

   Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č. 27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáku se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 359/1999 

Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 

Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

pozdějších předpisů, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších 

zákonných předpisů ČR a metodických pokynů MŠMT je vydán Školní řád ZŠ Dolní Újezd. 

 

   Součástí školního řádu jsou samostatné směrnice: Pravidla výchovných opatření a Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 

   Školní řád a dílčí směrnice stanovují jednotlivá pravidla, postupy a organizaci školy. Jsou 

závaznými dokumenty pro pedagogické a nepedagogické pracovníky školy, žáky a zákonné 

zástupce žáků. 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

2.1 Práva žáků  

 

Žáci mají právo: 

a) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) na vyjadřování se přiměřenou formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 

záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost 

odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

d) na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání podle ŠVP, 

e) na přiměřený odpočinek a volný čas odpovídající jejich věku,  

f) na zabezpečení přístupu k informacím, 

g) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, 

h) na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, 

i) na pomoc vyučujícího v případě, že mají problémy s pochopením či doplněním učiva, 

nezpůsobené vlastní vinou, 

j) na dodržování hygieny práce, 

k) na využívání školního zařízení a pomůcek pod vedením učitele, 

l) na využívání informací, které podporují celkový vývoj jeho osobnosti a ochranu před 

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

jejich morálku, 

m) na ochranu a prevenci před návykovými látkami, které ohrožují jejich duševní a tělesný 

vývoj,  

n) na rovnoměrné rozvržení písemného a ústního prověřování, 

o) na zvláštní péči v odůvodněných případech, zdravotní postižení, onemocnění, 

mimořádný talent, 
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p) na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou u žáků se speciálně 

vzdělávacími potřebami, 

q) na život a práci ve zdravém životním prostředí, 

r) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být voleni do nich, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, 

že školská rada a ředitel školy jsou povinni se jejími stanovisky zaobírat. 

 

2.2 Práva zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci mají právo: 

a) na svobodnou volbu školy pro své dítě 

b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v době konání třídních 

schůzek nebo po předchozí domluvě s vyučujícím,  

c) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání, 

d) na informace o konání mimoškolních akcí 

e) volit a být voleni do školské rady, 

f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dětí, 

g) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

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

i) na vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytnutí 

podpůrných opatření, 

j) přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

 

Není dovoleno zákonným zástupcům narušovat průběh vyučování za účelem poskytnutí 

informací týkajících se průběhu a výsledků vzdělávání žáka. 

 

 

2.3 Povinnosti žáků 

 

Žáci mají povinnost: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem,  

d) dodržovat pravidla hygieny, chránit tak zdraví své i svých spolužáků a zaměstnanců 

školy, 

e) dodržovat zásady kulturního a slušného chování, zdravit učitele, zaměstnance školy i 

jiné osoby pobývající ve škole,  

f) vstupovat do školy určeným vchodem, který slouží také k odchodu, 

přezouvat se a převlékat v šatně a po přezutí odejít do třídy - po odchodu žáků do třídy 

je šatna uzamčena, zabezpečení kontroluje školnice a vychovatelka ŠD - vstup žákovi 

do šaten je povolen pouze se svolením vyučujícího, po ukončení vyučování se žáci 

zdržují v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezují se, obléknou a odchází z budovy, 

g) vstupovat do třídy po zahájení vyučování jen po zaklepání, řádně se omluví 

vyučujícímu, svým jednáním a chováním nenarušovat chod vyučování, aby zbytečně 
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nezdržovali ostatní žáky z výuky, případné podrobnější osobní informace získali od 

pedagogů po vyučování nebo po konci vyučovací hodiny,  

h) v době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich 

dohledem,  

i) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, 

j) mít u sebe všechny věci potřebné k vyučování podle školního rozvrhu a pokynů 

učitele, nemají-li úkol či některou učební pomůcku - oznámí to učiteli před zahájením 

vyučování, 

k) uklidit své pracovní místo před odchodem ze třídy, udržovat své pracovní místo, třídu, 

ostatní školní prostory a školní majetek v čistotě a pořádku a chránit před poškozením, 

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

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, 

m) uhradit škody školního majetku nebo majetku spolužáků, které vznikly nedbalým 

zacházením, 

n) zdržovat se během přestávek v poschodí, kde mají třídu, 

o) neopouštět vymezený prostor určený učitelem, 

p) neotevírat okna ve třídách a na sociálních zařízeních, 

q) během hodin TV se převlékat v šatně určené pro TV, vstupovat do tělocvičny po 

přezutí do vhodné sportovní obuvi a za doprovodu vyučujícího, 

r) odcházet do tříd pro HV, VV a PČ pouze za doprovodu učitele, 

s) řídit se pokyny zaměstnanců školy - pedagogických i provozních, v jídelně pokyny 

vychovatele, příp. dalších zaměstnanců školy a školní jídelny, dodržovat pravidla 

slušného stolování, 

t) účastnit se akcí organizované školou v době vyučování nebo které jsou součástí 

školního vzdělávacího programu a dodržovat přitom ustanovení školního řádu, 

u) reprezentovat školu na veřejnosti náležitým a slušným chováním a respektovat 

pravidla dohodnutá vyučujícím, 

v) vyvarovat se projevu xenofobie a rasismu, 

w) respektovat pravidla třídy a školní řád, řád odborných učeben, 

x) neužívat hrubých a vulgárních slov, ohleduplně se chovat k mladším a slabším 

spolužákům, zvláště dbát na to, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

 

Dle § 31, odst. 3 školského zákona 561/2004 Sb. jsou hrubé slovní a úmyslné fyzické 

útoky žáka vůči pracovníkovi školy považovány za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovené zákonem a školním řádem. 

 

Žákům je přísně zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v prostorách školy (tabákové výrobky, elektronické cigarety, či jejich imitace, alkohol, 

těkavé látky, tvrdé a měkké drogy). Žákům je taktéž přísně zakázáno nošení 

nebezpečných předmětů (zbraně, imitace zbraní, nože, zapalovače, zápalky…) a 

předmětů nevhodných do vyučování (mobilní telefony, luxusní předměty, šperky, drahé 

hračky, různá elektronická zařízení, větší finanční prostředky, kreditní karty, …). 

 

 

2.4 Docházka do školy 

 

2.4.1 Povinnosti žáků 

Žáci mají povinnost: 

a) účastnit se vyučování nepovinných předmětů, docházet do zájmových kroužků, do 

školní družiny, jsou-li přihlášeni, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí,  
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b) chodit do školy zdraví, aby se zamezilo případnému šíření infekce, 

c) přicházet do školy včas tak, aby byli přítomni začátku výuky a aby si stačili připravit 

potřebné pomůcky před začátkem výuky, 

d) předložit omluvenku v omluvném listě žákovské knížky třídnímu učiteli ihned po 

návratu do školy. 

 

 

2.4.2 Povinnosti zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,  

b) na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkající se 

vzdělávání žáka,  

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka či jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,   

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovené 

v bodě 3.1, 

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

561/2004) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

žáka, a změny v těchto údajích, 

f) v případě, že budou rodiče žádat o přeřazení žáka na jinou školu, navštíví osobně 

ředitele školy, kde vyplní odhlašovací tiskopis, 

g) přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce, dle §36, odst.4, školského 

zákona, od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. 

 

 

2.5 Povinnosti zaměstnanců školy 

 

Zaměstnanci školy jsou povinni: 

a) Vydávat žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a 

dalších nezbytných organizačních opatření. 

b) Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisí 

s výchovou a vzděláváním žáků, chránit žáky před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a využíváním.   

c) Dbát na to, aby žáci nepřicházeli do styku s informacemi, nebezpečnými látkami, 

návykovými látkami, elektronickými cigaretami a prostředky pro ně nevhodnými.  

d) Zjistí-li, že dítě je vystaveno týrání, fyzickému napadání nebo nevhodnému zacházení, 

informovat o skutečnosti vedení školy, které kontaktuje příslušné orgány za účelem 

pomoci. 
 

Body a, b, c, d platí pro všechny zaměstnance školy. 
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2.6 Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost: 

a) pedagogičtí pracovníci poskytují pouze informace spojené s výchovou a vzděláváním,  

b) zachovávají mlčenlivost a chrání před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

c) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,  

d) chránit bezpečí a zdraví žáka a přecházet všem formám rizikového chování ve škole,  

e) chránit a respektovat práva žáka,  

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

g) individuálně přistupovat žákům se speciálně vzdělávacími potřebami a žákům 

nadaným, odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostření nebo jiným životním 

podmínkám žáka, 

h) seznamovat se s výsledky lékařských vyšetření, zpráv a doporučení z pedagogicko-

psychologické poradny. Brát ohled na výsledky lékařského vyšetření, zprávy a 

doporučení z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradny a na sdělení rodičů, 

i) třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných 

u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy, 

j) pravidelně informovat zákonného zástupce žáka o jeho prospěchu a o zhoršení 

prospěchu a chování, 

k) evidovat a kontrolovat absenci žáků, včetně písemných omluv nepřítomnosti žáka ve 

vyučování,  

l) na žádost rodičů uvolňovat žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti 

v omluvném listu žákovské knížky. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy se povinně účastní třídních schůzek a konzultačních hodin, na 

kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání a chování. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem (zápis v žákovské knížce, individuální schůzka). 

 

 

 

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

3.1 Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování 

 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

a) nepřítomnost žáka ve vyučování ze zdravotních a jiných vážných důvodů omlouvat 

písemně nebo telefonicky a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka, 

b) omluvit žáka z vyučování před jeho ukončením pouze na základě písemné omluvy 

rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu při uvolnění na jednu hodinu, třídnímu učiteli 

při uvolnění na více hodin, 

c) předem známou nepřítomnost dítěte nutno omluvit předem, 

d) absenci písemně omluvit v omluvném listu žákovské.  

 

Na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel, na více dní ředitel 

školy. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka 



Základní škola Dolní Újezd                                                                                                                       Školní řád          

                                                                                                                                                                                        

8 

 

lékařské potvrzení. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Při 

podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel může vyžádat prostřednictvím zástupců 

žáka lékařské potvrzení.  

Při mimořádných zdravotních událostech - úraz, nevolnost, může vyučující uvolnit žáka po 

předchozím informováním ředitele školy a uvolnění zapsat neprodleně do třídní knihy.  Žáka 

si převezme zákonný zástupce.  

 

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. Pokud žák není nemocen, 

dostaví se po vyšetření do školy.  

 

Na základě metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, čj.: 10 194/2002-14 jsou stanovená pravidla 

při řešení záškoláctví, viz kapitola 5 ve směrnici Pravidel výchovných opatření. 

 

3.2 Organizace vzdělávání 

organizace vzdělávání se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 

 
3.2.1 Režim činnosti ve škole 

 

a) Vyučování začíná v 7
:30

 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut 

před začátkem vyučování. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 

hodin a přestávek. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci mohou mít v dopoledním 

vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. V odpoledních hodinách probíhá činnost 

školní družiny, nepovinného předmětu a zájmových útvarů. 

b) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací 

hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Dozor nad žáky ve školní budově je 

zajištěn dle rozvrhu dozorů. Bez pedagogického dozoru není žákům dovoleno opustit 

školní budovu. 

c) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 

přestávek vyučující pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s 

přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

d) Bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v areálu školy zajišťuje škola všemi 

svými zaměstnanci při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.  

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. 

e) Škola při realizaci vzdělávaní a výchovy poskytuje žákům nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vytváří podmínky v prevenci vzniku sociálně 

patologických jevů. 

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

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

roce. 

         

 

 

 

 

 

 



Základní škola Dolní Újezd                                                                                                                       Školní řád          

                                                                                                                                                                                        

9 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

Učitel dodržuje časové rozvržení dne a přichází do vyučovací hodiny po zvonění. Po příchodu 

do třídy se vzájemně se žáky pozdraví povstáním. Před zahájením vyučování učitel v každé 

hodině zkontroluje v jakém stavu je učebna, provede kontrolu chybějících žáků a zapíše do 

třídní knihy. Taktéž zaznamená v třídní knize obsah vyučovací hodiny. Taktéž provede 

kontrolu připravenosti žáků na vyučování. Během vyučování dohlíží učitel na šetrné 

zacházení se školním majetkem a na pořádek ve třídě nebo odborné učebně. Po zjištění 

jakékoliv závady ve třídě, v odborné učebně, či poškození školního majetku, nahlásí řediteli 

školy po skončení vyučovací hodiny. Po skončení poslední vyučovací hodiny učitel 

kontroluje pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických 

spotřebičů.  Při odchodu z budovy kontroluje uzavření a zajištění oken a dveří. 
 

 

3.2.1.2 Žákovská služba 

Třídní učitel stanoví žákovskou službu vždy na 5 vyučovacích dnů.  

 

Hlavní náplní žákovské služby: 

a) dodržování pořádku ve třídě, čistoty a mazání tabule, pořádku kolem odpadkového 

koše, 

b) připomíná učiteli po skončení vyučovací hodiny během přestávky podle světelných 

podmínek nutnost zhasínání osvětlení,  

c) hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky a řídí se pokyny učitele. 

 

  

3.2.2 Režim při akcích mimo školu 

 

a) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo areál školy, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně 1 pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není 

pedagogickým pracovníkem, kterého určil ředitel školy, pokud je zletilý a způsobilý k 

právním úkonům.  

b) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. 

Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků ředitel školy.  

Časová organizace vyučování 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

7:30 - 8:15 8:25 - 9:10 9:30 - 10:15 10:25 - 11:10 11:20 - 12:05 12:15 - 13:00 

Časová organizace přestávek mezi vyučovacími hodinami 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

 10 minut 20 minut 10 minut 10 minut 10 minut  
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c) 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 skončí 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 zástupců žáků 

písemnou formou. 

d) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 

mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví škola nebo školou pověřený 

vedoucí pedagog akce zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s 

přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

e) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny pedagogického pracovníka nebo zaměstnancem 

školy, který není pedagogickým pracovníkem, který ho určil ředitel školy, pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům. Před takovýmito akcemi doprovázející 

pedagogický pracovník žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. 

f) Součástí výuky v rámci školního vzdělávacího programu je základní plavecká výuka v 

rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Pověření 

zaměstnanci školy zajišťují dohled nad žáky v dohodnutém rozsahu dle smlouvy 

s plaveckou školou. 

g) Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity, které probíhají mimo prostor školy, 

jako např. exkurze, návštěva divadla, kulturních, sportovních a dalších vzdělávacích 

programů.  

h) Pro pořádání větších akcí, např. školy v přírodě, školní výlety, platí zvláštní směrnice 

školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  

i) Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a 

dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Za dodržování BOZP předpisů 

odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

j) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka 

včetně klasifikace na vysvědčení.  

k) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž, sportovní akci apod. a 

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

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

l) 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 se zákonným zástupcem žáka 

nedohodne jinak. 

 

 

3.2.3 Uvolnění žáka z předmětu 

Ředitel školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 

žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z částí vyučovacího předmětu. Zároveň určí 

náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.  

 

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku 

vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na 

školní rok. Pokud byl žák z předmětu zcela uvolněn, není hodnocen. 

Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonných 

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

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

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 

školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání 

podmínky. 

 

3.2.4 Postup při ztrátě osobní věci žáka 

 

a) žák neprodleně nahlásí ztrátu cenné věci řediteli školy osobně nebo 

prostřednictvím třídního učitele, 

b) dohledání ztracené cenné věci, 

c) pokud se nepodaří ztracenou věc nalézt, žák si vyzvedne u ředitele školy tiskopis 

hlášení pojistné události a čestné prohlášení, 

d) zákonný zástupce žáka školy, který uplatňuje náhradu škody, zajistí vyplnění 

dokumentů nezbytných pro ohlášení pojistné události, 

e) vyplněné tiskopisy se odevzdají řediteli školy, kopie je zakládána, originál zasílán na 

příslušnou pojišťovnu, 

f) zákonný zástupce ohlašuje ztrátu cenné věci na příslušném oddělení Policie ČR, 

pojišťovna požaduje ohlášení ztráty cizí věci na Polici ČR vždy, pokud škola vzniklá 

ztrátou věci, přesahuje 2000 Kč. 

 

 

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ PŘED 

SOCIÁLNĚ PATLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

4.1 Všeobecné pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) 

Zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy), žáci a návštěvníci jsou 

povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 

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

majetek svůj ani jiných osob.   

b) Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud 

nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.  

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

v areálu školy nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned 

pedagogickému pracovníkovi, který nad žákem vykonával dohled. 

d) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dohledu učitele.  

e) Žákům je zakázáno přechovávat, distribuovat a užívat elektronické cigarety, tabákové 

výrobky a drogy, alkoholické nápoje a jiné návykové látky, či nosit imitace 

tabákových výrobků, přechovávat jakékoliv druhy střelných, sečných a bodných 

zbraní, včetně funkčních i nefunkčních imitací těchto zbraní – hraček, manipulovat 

s chemickými látkami, přechovávat jakékoliv drahé předměty, šperky a větší finanční 

hotovosti, kreditní karty, přechovávat elektronické zařízení a mobilní telefony.  

f) Při výuce v pohybové místnosti, na školních pozemcích, v odborných učebnách 

zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním 

řádem. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

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

chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy v evidenci žáka o 
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poučení BOZP. Poučení o BOZP se provádí rovněž před každou akcí mimo 

školu, před prázdninami, státními svátky a dny pracovního volna (viz. kapitola 

4.2). 

g) Pracovníci školy, kteří otevírají budovu cizím příchozím, jsou povinni zjistit 

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po 

budově.  

h) Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, užívání a 

kouření tabákových výrobků, elektronických cigaret, používání ponorných 

elektrických vařičů, ponechávání finančních hotovostí a osobních cenných věcí ve 

škole. 

i) Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny se začátkem první vyučovací hodiny. 

Uzamčení šaten kontroluje v 7:
30

 a průběžně během výuky školník. 

j) 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, současně poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví.  

k) Zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 

první pomoc a zaznamenávat úrazy podle pokynů vedení školy a podle pokynů 

stanovené školním řádem.   

l) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující 

předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovateli školní družiny. 

Ostatní odvádí do šaten.  

m) Dohled v šatnách nad žáky vykonává odvádějící učitel. 

n) Dohled ve školní jídelně vykonává vychovatel školní družiny, po šesté vyučovací 

hodině vykonává dohled odvádějící učitel. 

o) Zaměstnanci školy 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, nedostatečné zajištění budovy, je 

jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitele školy, v rámci svých  

schopností a možností zabránit vzniku škody.  

p) Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 

žáka informují bezodkladně ředitele školy a zákonné zástupce žáka.  

q) Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu 

dospělé osoby, a to jen v akutním případě. Jinak si žáka přebírá zákonný zástupce, 

který sám zajistí lékařské ošetření.  

r) Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsán v žákovské knížce údaje o datu 

narození, adrese, telefonních číslech zákonných zástupců do zaměstnání a domů, 

adrese a jméně ošetřujícího lékaře.   

s) Zaměstnanci školy při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí řediteli školy a vyplní záznam do knihy úrazů, 

případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten 

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

t) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Nesmí je samotné bez 

písemné informace rodičů posílat k lékaři atd.  

u) Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných 

předmětů, přestávek a stravování.  
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v) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 

znění pozdějších předpisů – platí zákaz kouření ve škole a školských zařízeních, 

včetně používání elektronických cigaret. 

 

4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  

 

 Pedagogičtí pracovníci školy dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Poskytují žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Přihlížejí během vyučovacího 

procesu k základním fyziologickým potřebám žáků. V rámci vzdělávacího programu 

je rozvíjena hodnota zdraví. 

 Pedagogičtí pracovníci školy aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi 

žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků. Pomáhají při 

řešení konfliktů. Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje 

s rodinou, odbornými institucemi. 

 Škola zajišťuje vnitřní kontrolu bezpečnosti prostor, dodržování pravidel chování, 

proškolování pracovníků školy v této oblasti. 

 Škola plní prevence rizik a v případě školní úrazovosti vede evidenci úrazů žáků, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, tím plní úkoly, 

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů a taktéž Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č. j.: 37 014/2005-25  

 Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo 

morální vývoj dětí. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických 

hnutí ani jejich propagace. 

 

Třídní učitel nebo ředitelem pověřený pedagogický pracovník seznámí žáky o bezpečnosti a 

ochraně zdraví a s pravidly školního řádu na počátku školního roku, a to přiměřeně věku a 

stupni vývoje.   

 

Třídní učitel žáky seznámí se (s): 

a) školním řádem,  

b) zásadami bezpečného chování v areálu školy, při příchodu do školy, při odchodu ze 

školy, 

c) zásadami bezpečného chování na veřejných komunikacích, 

d) zákazem nošení nebezpečných a drahých věcí, které jsou v rozporu s ŠŘ,  

e) postupem při vzniklých úrazech, 

f) s evakuačním plánem školy (postup evakuace) v případě živelné katastrofy. 

 

Učitel vyučovacího předmětu upozorní žáky na možné ohrožení života, zdraví, majetku a 

seznámí žáky pravidly bezpečného chování a ochraně zdraví v jednotlivých vyučovacích 

předmětech, které jsou vyučovány v místnostech a prostorách k tomu zaměřených: tělesná 

výchova, pracovní činnosti, výpočetní technika, výtvarná výchova, školní pozemky, sportovní 

hřiště. Poučení se provádí první vyučovací hodinu daného předmětu, poté průběžně. 

 

Třídní učitel nebo ředitelem pověřený pedagogický pracovník nebo ten, kdo bude nad žáky 

vykonávat dohled, poučí žáky o zákazech, o správném vybavení, pravidly bezpečného 

chování a ochrany zdraví před činnostmi, které jsou prováděny mimo areál školy: vycházky, 

exkurze, výlety, koupání, plavecký výcvik, soutěže apod.  
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Třídní učitel nebo ředitelem pověřený pedagogický pracovník poučí žáky o bezpečnosti a 

ochraně zdraví před prázdninami (podzimními, vánočními, pololetními, jarními, 

velikonočními, hlavními), státními svátky a dny pracovního volna.  

 

Jednotlivé tematické oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) jsou uvedeny 

v evidenci žáka o poučení BOZP, jsou formulovány písemně.  

 

 

4.3 Školní úrazy 

Školní úraz je úraz, ke kterému došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a při poskytování školských služeb. 

Jedná se tedy zejména o úrazy na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, 

při koupání, při výuce plavání, při lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, 

zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách apod. 

 

Úrazem žáků není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo 

nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích 

konaných mimo školu.  

 

 

 

4.3.1 Hlášení o úrazu 

 

Hlášení úrazu: 

a) o každém úrazu je neprodleně informován ředitel školy,  

b) o úrazu nezletilého žáka podá pedagogický pracovník, hlášení bez zbytečného odkladu 

jeho zákonnému zástupci, který nad žákem vykonával dohled a zároveň provede 

vyplnění zápisu do knihy úrazů, 

c) 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, 

d) hlášení o úrazu podá ředitel školy bez zbytečného odkladu pojišťovně, u které je škola 

pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků,  

e) ředitel podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, 

f) záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, 

že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého 

dne následujícího měsíce - zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu 

České školní inspekce, 

g) záznam o smrtelném úrazu zasílá škola zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, České 

školní inspekci a místně příslušnému útvaru Policie České republiky, a to do 5 

pracovních dnů po podání hlášení podle bodu 4.3.1, 

h) osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za 

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

podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. 
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4.3.2 Postup při úrazu 

 

a) zjistit poranění, 

b) informovat ředitele školy 

c) podle závažnosti úrazu - zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou 

osobou k lékaři, 

d) oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte, 

e) provést zápis do knihy úrazů, vyplnit záznam o úrazu, 

f) informovat třídního učitele. 

 

 

4.3.3 Povinnosti zaměstnanců při vzniklém úrazu 

 

Zaměstnanci školy jsou povinni:  

a) poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění, první pomoc se 

poskytuje podle zásad uvedených ve směrnici Traumatologický plán., 

b) zavolat lékařskou pomoc 155, 112, pokud je to nutné, 

c) zajistit, aby v případě závažného, hromadného či smrtelného úrazu zůstalo místo úrazu 

v původním stavu až do příchodu ředitele školy, příp. šetřící komise, 
d) bezodkladně oznamovat řediteli školy každý úraz žáka, jehož byl svědkem, 

e) zaznamenat každé poranění do knihy úrazů nebo zajistit, aby byl tento zápis proveden, 

(tento záznam je důležitý pro případné projednávání komplikací vzniklých z tohoto 

úrazu), 

f) spolupracovat při zjišťování příčin vzniku úrazu, poskytovat veškeré potřebné 

informace. 

 

4.3.4 Evidence úrazů 

 

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

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

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

učitel. 

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

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

od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.  

c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo 

studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem 

záznamy o úrazu na předepsaných formulářích.  

d) Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které 

způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku 

od vzniku úrazu.  

e) Záznam o evidovaném úrazu v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce 

žáka, zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní 

inspekce nebo místně příslušného útvaru Policie České republiky.  

f) Drobné úrazy jsou vedeny ve zvláštním sešitě. 

g) Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském 

zařízení záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a 

ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.  

h) Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 
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4.4 Prevence sociálně patologických jevů 

   Sociálně patologické jevy jsou souhrnně označovány jako nezdravé, abnormální nebo 

obecně nežádoucí společenské jevy, které jsou společensky nebezpečné a nejsou v souladu 

s morálními, sociálními a právními normami. Mezi sociálně patologické jevy patří zneužívání 

a distribuce návykových látek, kouření elektronických cigaret, záškoláctví, šikanování, 

netolismus, krádeže, vandalizmus, alkoholismus, aj.  

 

   Ve škole se snažíme předcházet těmto nežádoucím jevům a vytvářet tak podnětné a zdravé 

prostředí pro pozitivní vývoj osobnosti žáka. Pedagogičtí pracovníci a především metodik 

prevence průběžně sledují konkrétní situace a vztahy mezi žáky z hlediska výskytu sociálně 

patologických za účelem předcházení těmto nežádoucím jevům a případně kontaktování 

odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě 

akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

 

   Minimální preventivní program školy zajišťuje metodik prevence, zároveň informuje 

zákonné zástupce v oblasti prevence a minimálního preventivného programu školy. Školní 

metodik prevence zajišťuje také koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených 

na prevenci sociálně patologických jevů a koordinuje spolupráci s odbornými pracovišti a 

institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

Na každý školní rok je zpracováván metodikem prevence Minimální preventivní program, 

který vychází ze strategických dokumentů a krajského plánu primární prevence. Podléhá 

kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován v pololetí a na závěr školního roku a je 

součástí výroční zprávy o činnosti školy. Minimální preventivní program je součástí ŠVP, 

s jasnými definovanými cíly a snižuje výskyt rizikového chování ve škole.  

 

   Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, 

elektronických cigaret, v prostorách školy (viz kapitola 2.3). Porušení tohoto zákazu je 

klasifikováno jako závažné porušení školného řádu. Stejně tak i hrubé slovní útoky v podobě 

nadávek, pomluv, a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům či skupinám nebo 

ponižování, vydírání, poškozování věcí, omezování žáka nebo skupiny žáků, kde záměrem je 

ublížit, ohrozit a zastrašovat.  

   

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 

stanovené tímto řádem a školským zákonem. 

 

   Přestupky vůči školnímu řádu, podle závažnosti provinění a porušení povinností žáka dle 

§22 odst. 1 školského zákona budou hodnoceny podle sankčního řádu školy. V tomto 

případě třídní učitel nebo ředitel školy či jím pověřený zástupce bude informovat zákonné 

zástupce žáků o zjištěních, kteří se přestupku dopustili (řeší směrnice školního řádu – Pravidla 

výchovných opatření). Zákonní zástupci budou zároveň seznámeni s možnostmi odborné 

pomoci. 

 

   V případě vzniklých krizových situací (nalezení, distribuce a užívání návykových látek, 

elektronických cigaret, šikanování, aj.) ředitel a pedagogičtí pracovníci postupují podle 

vnitřních strategických dokumentů – krizového plánu školy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad%C3%A1vka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomluva
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5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ  

 

a) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou.  

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

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který 

poškození způsobil. Pokud škoda vznikla v důsledku nedostatečného dozoru nad žáky, 

na náhradu škody ze strany zákonných zástupců není právní nárok.  

c) Žáci hlásí ztrátu věcí neprodleně svému třídnímu učiteli. Nalezené věci předá nálezce 

bezodkladně vyučujícímu. 

d) Zaměstnanci školy a žáci odkládají svůj osobní majetek na místa k tomu určená. 

Pedagogičtí pracovníci odkládají své věci a majetek do uzamykatelných skříní. 

e) Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle 

školského zákona. Učebnice musí být řádně obaleny a podepsány. Žáci prvního 

ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních 

ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději 

do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto 

propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na 

konci roku v řádném stavu. V případě poškozené učebnice či učebních textů a jejich 

ztráty jsou žáci povinni vzniklou škodu uhradit. Výši vzniklé škody stanoví třídní 

učitel úměrně k její pořizovací hodnotě.  

f) Žáci odpovídají za čistotu a pořádek svého pracovního místa. Před odchodem ze třídy 

je žák povinen si uklidit své pracovní místo. Služba třídy zodpovídá za čistotu a 

pořádek v celé třídě (viz. kapitola 3.2.1.2). 

g) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Osobní věci, které nejsou v rozporu 

se ŠŘ mají žáci neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat z bezpečnostních důvodů, 

pouze na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Seznámení se Školním řádem je součástí vstupního a periodického školení zaměstnanců 

školy. Žáci a zákonní zástupci jsou seznámení se Školním řádem na počátku školního roku, 

dále pak průběžně. 

 

Podle §30, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, odst. 3: 

„Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském 

zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo 

školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a 

žáků.“ 

 

Tento řád je zveřejněn vyvěšením na chodbě školy u hlavního vchodu, ve třídách, ve 

sborovně a v ředitelně školy. Žáci jsou se řádem a směrnicemi, které jsou součástí řádu, 

seznámeni třídními učiteli a akt seznámení je doložen zápisem do třídní knihy. Zákonní 

zástupci jsou informování o vydaném řádu a směrnicích a případných změnách v žákovských 

knížkách a prostřednictvím webových stránek. Školní řád a dílčí směrnice jsou stabilně 

zpřístupněny na webových stránkách školy. 
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Kontrolu ustanovení této směrnice provádí statutární orgán školy a všichni zaměstnanci 

v oblasti své působnosti.  

 

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 19.9.2017 

 

 

 

V Dolním Újezdě 18.9.2017                                                                            Mgr. Michal Ulma 

                                                                                                             ředitel školy 

 

 

 

 

 


