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Obecná ustanovení
Na základ ustanovení § 30, odst. 1) zákona . 561/2004 Sb. o p edškolním, základním st edním, vyšším odborném a jiném
vzd lávání (školský zákon) v platném zn ní v souladu s vyhláškou . 48/2005 Sb., o základním vzd lávání a n kterých
náležitostech pln ní školní docházky a na základ Metodického pokynu MŠMT k ešení šikanování na školách a školských
za ízeních .j. MŠMT-22294/2013-1 vydávám jako statutární orgán školy tuto sm rnici.

lánek I.
Práva a povinnosti žák , zákonných zástupc a pedagogických pracovník ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah se zam stnanci školy

1. Práva žák
a) na vzd lávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informován o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák , volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prost ednictvím se
obracet na editelku školy s tím, že editelka školy je povinna se stanovisky a vyjád eními t chto samosprávných orgán
zabývat,
d) vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzd lávání, vyjad ovat svobodn sv j
názor ve v cech, které se ho týkají, p i emž jejich vyjád ením musí být v nována pozornost odpovídající jejich v ku a
stupni vývoje. Svoje vyjád ení m že žák sm ovat ke t ídnímu u iteli, výchovnému poradci a metodiku prevence,
editelce školy,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzd lávání, pedagogi tí pracovníci jsou povinni
v novat žádosti náležitou pozornost,
f) na svobodu myšlení, sv domí a náboženství, projevu a shromaž ování,
g) na ochranu p ed svévolným zasahováním do soukromého života,
h) na ochranu p ed jakoukoli formou diskriminace a násilí,
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i) na odpo inek a dodržování psychohygienických podmínek

2. Práva zákonných zástupc
a) na svobodnou volbu školy pro své dít ,
b) informace o pr b hu a vzd lávání dít te ve škole,
c) informace o škole podle zákona . 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím,
d) nahlížet do výro ní zprávy, po izovat si z ní opisy a výpisy,
e) právo na vzd lávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského za ízení v záležitostech týkajících se vzd lávání
podle školského zákona,
f) u d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami mají právo na vzd lávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich
vzd lávacím pot ebám a možnostem, na vytvo ení nezbytných podmínek, které toto vzd lávání umožní, a na
poradenskou pomoc školy a školského poradenského za ízení,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzd lávání žáka,
i) požádat o p ezkoušení nebo komisionální p ezkoušení žáka.

3. Povinnosti žák
a) ádn docházet do školy nebo školského za ízení a ádn se vzd lávat,
b) dodržovat školní a vnit ní ád a p edpisy a pokyny školy a školského za ízení k ochran zdraví a bezpe nosti, s nimiž
byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovník školy vydané v souladu s právními p edpisy a školním nebo vnit ním ádem,
d) dodržovat zásady slušného chování k dosp lým i jiným žák m školy, dbát pokyn pedagogických a provozních
pracovník , dodržovat školní ád školy a ády odborných u eben. Žák se chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani
jiných osob. Jsou zakázány všechny innosti, které jsou zdraví škodlivé (kou ení, pití alkoholických nápoj , zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek). Nikdo nemá právo druhým ubližovat.
e) ádn a systematicky se p ipravovat na vyu ování,
f) chodit do školy pravideln a v as podle rozvrhu hodin a ú astnit se inností organizovaných školou. Ú ast na vyu ování
nepovinných p edm t a ve školní družin a školním klubu je pro p ihlášené žáky povinná. Odhlásit se m že vždy ke
konci pololetí. Ú ast v zájmovém kroužku je povinná pro p ihlášené ú astníky, z ú asti na zájmovém kroužku m že
ú astníka omluvit zákonný zástupce.
g) chodit do školy vhodn a ist upraven a oble en,
h) zacházet s u ebnicemi a školními pot ebami šetrn , udržovat své místo, t ídu i ostatní školní prostory v istot a
po ádku, chránit majetek p ed poškozením; nosit do školy u ebnice a školní pot eby podle rozvrhu hodin a pokyn
u itel .
i) neopoušt t školní budovu bez v domí vyu ujících. V dob mimo vyu ování žáci z stávají ve škole jen se svolením
vyu ujících a pod jejich dohledem.
j) plnit pravidla užívání informa ních a komunika ních technologií, internetu a mobilních telefon .

4. Povinnosti zákonných zástupc
a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy,
b) spolupracovat se školou a ešit p ípadné problémy, které se v pr b hu vzd lávání vyskytnou,
c) na vyzvání editelky školy se osobn ú astnit projednání závažných otázek týkajících se vzd lávání žáka,
d) informovat školu o zm n zdravotního stavu žáka, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skute nostech, které by
mohly mít vliv na pr b h vzd lávání
e) dokládat d vody nep ítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem,
f) oznamovat škole a školskému za ízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona . 561/2004 Sb. další údaje, které
jsou podstatné pro pr b h vzd lávání nebo bezpe nost dít te a žáka, a zm ny v t chto údajích.

5. Práva pedagogických pracovník
Pedagogi tí pracovníci mají p i výkonu své pedagogické innosti právo
a) na zajišt ní podmínek pot ebných pro výkon jejich pedagogické innosti, zejména ochranu p ed fyzickým násilím nebo
psychickým nátlakem ze strany žák nebo zákonných zástupc žák a dalších osob, které jsou v p ímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich p ímé pedagogické innosti zasahováno v rozporu s právními p edpisy,
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c) na využívání metod, forem a prost edk dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzd lávání p i p ímé
vyu ovací, výchovné, speciáln pedagogické a pedagogicko-psychologické innosti,
d) volit a být volen do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické innosti.

6. Povinnosti pedagogických pracovník
a) vykonávat pedagogickou innost v souladu se zásadami a cíli vzd lávání,
b) chránit a respektovat práva žáka,
c) chránit bezpe í a zdraví žáka a p edcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských za ízeních,
d) svým p ístupem k výchov a vzd lávání vytvá et pozitivní a bezpe né klima ve školním prost edí a podporovat jeho
rozvoj,
e) zachovávat ml enlivost a chránit p ed zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žák a výsledky
poradenské pomoci školského poradenského za ízení a školního poradenského pracovišt , s nimiž p išel do styku,
f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzd láváním.

7. Pravidla vzájemných vztah žák se zam stnanci školy
a) žáci projevují úctu k zam stnanc m školy, respektují jejich pokyny, zdraví všechny zam stnance,
b) p i vzájemné komunikaci hovo í slušn , nezvyšují hlas, svými projevy nenarušují pr b h vyu ování,
c) žáci mají právo na informace a zam stnanci školy je podají ve form , které žák porozumí,
d) žák m že požádat pedagoga o konzultaci v p íslušném vyu ovacím p edm tu, pedagog poskytne konzultaci v ase
vyhrazeném pro konzultace,
e) žák m že v osobní tíživé situaci požádat o radu a pomoc pedagoga, obrací se p edevším na t ídního u itele, výchovného
poradce, vedení školy.
f) zam stnanci respektují osobnost žáka, neznevažují ji, respektují soukromí žáka,
g) pedagogové si jsou v domi, že informace, které poskytují zákonní zástupci do školní matriky, jsou d v rné a podléhají
ochran podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , v platném zn ní,
h) žák hlásí každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s inností školy, bez odkladu vyu ujícímu,
t ídnímu u iteli, nebo jinému zam stnanci školy.
ch) nevhodné chování žák v i zam stnanc m školy je d vodem k ud lení káze ského opat ení, dle závažnosti p estupku
bude ur eno konkrétní káze ské opat ení, za zvláš hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka v i zam stnanc m
školy bude vždy snížena známka z chování a v p ípad spln ní školní docházky m že být žák vylou en ze školy.

lánek II.
Provoz a vnit ní režim školy
A. Režim inností ve škole
1. Provoz školy je od 6,00 hodin do 16,00 hodin.
2. Všechny vchody školy se uzamykají v 7,35 hodin, vchod do budovy p. 29 – 1. t ída MŠ se uzamyká v 8,00 hodin.
Vstup zákonných zástupc a jiných osob do budovy je umožn n v dob jejího provozu kdykoliv po zazvon ní u
hlavního vchodu do budovy. P íchozí se identifikuje a oznamuje zam stnanci školy ú el své návšt vy. Zam stnanec,
který vpouští p íchozího do budovy, jej doprovodí a oznámí ú el jeho návšt vy. Zpravidla otevírá budovu p íchozím
uklíze ka, v dob její nep ítomnosti zástupkyn editelky nebo editelka školy. V p ípad ohrožení nebo napadení
neznámou osobou je užit domluvený varovný signál.
Do areálu školy (na pozemek) vstupují osoby, které si p icházejí pro ob dy do školní kuchyn v dob od 11,00 hodin do
11,20 hodin a v dob 11,50 – 12, 15. Všechny ostatní osoby jsou povinny nahlásit svoji p ítomnost v areálu školy vedení
školy.
3. Pedagogi tí zam stnanci p icházejí do školy nejmén 20 minut p ed zahájením vyu ování a výchovné innosti,
dostate n v as p ed výkonem dohledu nad žáky.
4. Vyu ování za íná v 7,35 hodin, vyu ování výjime n za azené na d ív jší dobu nesmí za ínat d íve než v 7,00 hodin.
Vyu ování probíhá podle asového rozvržení vyu ovacích hodin a p estávek. Tyto údaje mají žáci zapsány
v žákovských knížkách. Vyu ování kon í nejpozd ji ve 14,40 hodin. Vyu ovací hodina trvá 45 minut. Školní vzd lávací
program m že pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami stanovit odlišnou délku vyu ovací hodiny. V
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od vodn ných p ípadech lze vyu ovací hodiny d lit a spojovat, v tomto p ípad je odlišná doba ukon ení vyu ování
oznámena rodi m.
5. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,15 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zam stnanc
školy, kte í nad nimi zajiš ují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajišt n po celou dobu jejich pobytu ve školní
budov , p ehled dozor je vyv šen na všech úsecích, kde dozor probíhá.
6. P estávky mezi vyu ovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyu ovací hodin se za azuje p estávka v délce 20
minut. P estávka mezi dopoledním a odpoledním vyu ováním trvá 50 minut.
asové rozvržení vyu ovacích hodin:
vstup
1.
2.
7,15

3.

4.

5.

7,35 8,30 9,35 10,30 11,25 8,20
9,15
10,20
11,15
12,10
Rozvržení hodin je uzp sobeno p íjezd m a odjezd m autobus .

6.
12,20 13,05

1.
odpolední
13,00 –
13,45

2.
odpolední
13,55 14,40

7. Mezi dopoledním a odpoledním vyu ováním je žák m umožn n vstup do budovy školy. Žáci se shromaž ují v mediální
u ebn , dohled nad nimi vykonává uklíze ka. 20 minut p ed odpoledním vyu ováním je zajišt n dohled pedagogy
v jednotlivých u ebnách, kde bude probíhat 1. odpolední hodina.
8. Po p íchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu ur ená (v šatnách) a ihned odcházejí do u eben.
V šatnách se nezdržují. V pr b hu vyu ování je žák m vstup do šaten povolen pouze se svolením vyu ujícího.
9. Šatny s odloženými svršky žák jsou uzam eny, klí e od šaten má uklíze ka. Ta šatny odemyká i zamyká.
10. O všech p estávkách je umožn n pohyb d tí mimo t ídu. Velké p estávky jsou za p íznivého po así ur eny k pobytu
d tí mimo budovu školy.
11. P i akcích konaných mimo prostory školy jsou zákonní zástupci informováni nejpozd ji 2 dny p ed zahájením akce.
Zákonní zástupci jsou informováni o ase a míst shromážd ní, ase a míst rozchodu. Pedagog zajistí dozor 15 minut
p ed zahájením akce.
12. P i organizaci výuky jinak než ve vyu ovacích hodinách stanoví za azení a délku p estávek pedagog pov eným
vedením akce podle charakteru innosti a s p ihlédnutím k základním fyziologickým pot ebám žák .
13. lenové zájmových kroužk opustí budovu po vyu ování a vrací se zp t v ase zahájení kroužku.
14. Cenné v ci žáci nenechávají odložené v šatnách, nebo v aktovkách. Škola nenese odpov dnost za p ípadné ztráty
cenností. Mobilní telefony žák p ináší na vlastní riziko. P i vyu ovací hodin jsou telefony vypnuté. Použití mobilního
telefonu v dob vyu ovací hodiny je trestáno káze ským opat ením. Po izování zvukových a obrazových záznam je
možné pouze se souhlasem vyu ujícího. Pokud žák v nutném p ípad donese cenné v ci, i peníze do školy, odevzdá je
na za átku vyu ování vyu ujícímu, který zajistí jejich úschovu. Jízdní kola si žák ukládá v areálu školy do odstavných
box , opat í je zámkem. Škola nenese odpov dnost za ztrátu kol.

B. Pravidla omlouvání absence žák
1. Omluvenou a neomluvenou nep ítomnost žák eviduje t ídní u itel.
2. Nep ítomnost žáka m že být omluvena pouze pro nemoc, nebo z vážných d vod .
3. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit a omluvit nep ítomnost žáka ve vyu ování nejpozd ji do 3 kalendá ních
dn od po átku nep ítomnosti žáka a zárove doložit d vody nep ítomnosti, ev. omluvit žáka telefonicky nebo omluvit
prost ednictvím elektronické žákovské knížky.
4. P i návratu do školy p edloží žák písemnou omluvenku na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku podepisuje
jeden ze zákonných zástupc žáka. P i podez ení na neomluvenou absenci si t ídní u itel nebo jiný vyu ující m že
vyžádat prost ednictvím zástupc žáka léka ské potvrzení.
5. P i uvoln ní žáka pro absenci známou p edem škola vyžaduje od rodi p edem písemnou omluvu absence. Žák nebude
uvoln n z vyu ování, pokud nep edloží omluvenku podepsanou zákonnými zástupci na omluvném listu v žákovské
knížce.
Podmínky pro uvol ování žáka z vyu ování a omlouvání neú asti žáka ve vyu ování stanoví školní ád následovn :
z 1 vyu ovací hodiny uvol uje p íslušný u itel
na dobu 1 – 3 dn uvol uje t ídní u itel
na dobu delší než 3 dny uvol uje editelka školy na základ písemné žádosti zákonných zástupc
6. P i opakovaných krátkodobých absencích a podez ení na zanedbávání školní docházky škola posuzuje zameškané
hodiny jako neomluvené. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci informován a vyzván k projednání ve škole.
7. V p ípad neomluvené absence je postupováno v souladu s Metodickým pokynem .j. 10194/2002-14, k jednotnému
postupu p i uvol ování a omlouvání žák z vyu ování, prevenci a postihu záškoláctví. U žák , kte í splnili povinnou
školní docházku, postupuje škola v souladu s § 68 odst. 2 školského zákona. V p ípad žák cizinc škola postupuje
podle §50 odst. 4 školského zákona – pokud žák nedoloží 60 dn d vody nep ítomnosti, p estává být následujícím
dnem žákem školy.
8. editelka školy m že ze zdravotních nebo jiných závažných d vod uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce
zcela nebo z ásti z vyu ování n kterého p edm tu; zárove ur í náhradní zp sob vzd lávání žáka v dob vyu ování
tohoto p edm tu. V p edm tu t lesná výchova je žák uvoln n na základ posudku vydaného registrujícím léka em na
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pololetí nebo školní rok. Je-li t lesná výchova za azena jako poslední vyu ovací hodiny dne, je žák uvoln n bez
náhrady.
9. V období školního vyu ování m že editelka školy ze závažných d vod , zejména organiza ních a technických,
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dn ve školním roce.

C. Zam stnanci školy
1. Pedagogové v nují individuální pé i d tem z málo podn tného rodinného prost edí, d tem se zdravotními problémy,
dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil inností školy. Berou ohled na výsledky léka ských vyšet ení, zpráv z
vyšet ení v pedagogicko- psychologických poradnách a na sd lení rodi o dít ti. T ídní u itelé pr b žn seznamují
ostatní pedagogy o nových skute nostech zjišt ných u žáka - problémy s chováním, prosp chem, zdravotní a rodinné
problémy.
2. Vyu ující pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prosp chu žáka prost ednictvím žákovské knížky i el.
žákovské knížky. Informují je o každém mimo ádném zhoršení prosp chu žáka.
3. Po skon ení poslední vyu ovací hodiny p ekontrolují po ádek ve t íd , uzav ení oken, uzav ení p ívodu vody a vypnutí
elektrických spot ebi . Pedagog odchází ze t ídy poslední. P i odchodu z budovy kontroluje uzav ení a zajišt ní oken
a dve í v kabinetech. P ed odchodem z budovy se ve sborovn seznámí s p ehledem zastupování a dozor na další dny.
5. V celém areálu školy platí zákaz kou ení.
6. V budov lze používat pouze evidované elektrické spot ebi e. K va ení vody na nápoje je povoleno používat pouze
varné konvice zakoupené školou, v dob mimo provoz musí být konvice umíst na mimo podložku, ze které je napájena
el. energií.

lánek III.
Podmínky zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví žák

A. Zajišt ní bezpe nosti p i výchovn vzd lávacích innostech ve škole
1. Bezpe nost a ochranu zdraví žák ve škole zajiš uje škola svými zam stnanci, pedagogickými i nepedagogickými.
Zam stnance, který není pedagogickým pracovníkem, m že editelka školy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví
žák ur it pouze pokud je zletilý a zp sobilý k právním úkon m. Dohled nad žáky se ídí rozvrhem dozor umíst ným
ve sborovn a všech ástech školy, kde je dohled vykonáván. P i vstupu do školy vykonává dohled v dob od 7,15
hodin do 7,35 hodin uklíze ka, která zajiš uje také dohled mezi dopoledním a odpoledním vyu ováním. V ostatních
p ípadech vykonávají dohled pedagogové o všech p estávkách a v dob 20 minut p ed dopoledním i odpoledním
vyu ováním.
2. Pedagogové p i vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech a p i poskytování školských služeb p ihlíží k
základním fyziologickým pot ebám žák a vytvá í podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro p edcházení vzniku sociáln
patologických jev . Pedagogi tí zam stnanci dodržují p edpisy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a
protipožární p edpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpe nost osob nebo jiné závady
technického rázu, p íp. nedostate né zajišt ní budovy, je jejich povinností
informovat o t chto skute nostech
nad ízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
3. Škola zajiš uje bezpe nost a ochranu zdraví žák p i vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech a poskytuje
žák m nezbytné informace k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví.
4. Pedagogové pou ují žáky o bezpe nosti v souladu s p ílohou v t ídní knize, kde toto pou ení zaznamenají. P i výuce v
t locvi n , dílnách, na pozemcích, v laborato i zachovávají žáci specifické bezpe nostní p edpisy pro tyto u ebny, dané
vnit ním ádem odborné u ebny. Vyu ující daného p edm tu provedou prokazatelné pou ení žák v první vyu ovací
hodin školního roku a dodate né pou ení žák , kte í p i první hodin chyb li. Pou ení o BOZP a PO se provádí rovn ž
p ed každou akcí mimo školu a p ed každými prázdninami.
4. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel ochrany bezpe nosti a ochrany zdraví.
5. Žák m není dovoleno nosit do školy ostré a jinak nebezpe né p edm ty, kterými by mohli ohrozit zdraví své a svých
spolužák .
6. Žák m je zakázáno manipulovat s elektrickými spot ebi i, vypína i, elektrickým vedením, okny a žaluziemi bez dozoru
u itele.
7. Všichni zam stnanci školy jsou povinni p edcházet vzniku úraz žák , oznamovat údaje související s úrazy žák ,
poskytovat první pomoc a vést evidenci úraz podle pokyn vedení školy. Prost edky první pomoci jsou uloženy
v lékárni kách – sborovna, kabinet chemie, t locvi na, ná a ovna, pavilony 1. stupn , školní jídelna, školní družina.
Kontakty pro první pomoc jsou vylepeny na lékárni kách.
8. Postup informování o úrazu – žák neprodlen oznamuje úraz vyu ujícímu, ten zhodnotí, zda se jedná o úraz vyžadující
akutní léka ské ošet ení. V p ípad , že ano, ihned informuje vedení školy a zákonné zástupce žáka. V p ípad , že se
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nejedná o úraz vyžadující léka ské ošet ení, zajistí ošet ení, vy lení žáka z innosti, zajistí dohled. O úrazu pak
informuje zákonné zástupce o p estávce po vyu ovací hodin .
8. V p ípad náhlého zhoršení zdravotního stavu žáka v dob vyu ování jsou neprodlen informováni zákonní zástupci
žáka, p ípadn je žák odvezen k léka i a doprovozen dom . Žák, který jeví známky akutního onemocn ní, je odd len od
ostatních žák a je u n j zajišt n dohled zam stnancem školy.
9. Po poslední vyu ovací hodin vyu ující p edává žáky 1. stupn školy, kte í jsou p ihlášeni do školní družiny,
vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten, stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad
žáky odcházejícími z budovy vykonává pedagog, který vyu oval poslední vyu ovací hodinu.

B. Zajišt ní bezpe nosti p i akcích a vzd lávání mimo školu
1. Bezpe nost a ochranu zdraví žák p i akcích a vzd lávání mimo místo, kde se uskute uje vzd lávání, zajiš uje škola
vždy nejmén jedním zam stnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Spole n s ním m že akci zajiš ovat i
zam stnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a zp sobilý k právním úkon m.
2. P i akcích mimo školu m že být nejvíce 25 žák na 1 pedagoga, p i vyšším po tu žák editelka zajistí p ítomnost další
osoby.
3. P i organizaci výuky p i akcích souvisejících s výchovn vzd lávací inností školy mimo místo, kde se uskute uje
vzd lávání, stanoví za azení a délku p estávek pedagog pov ený vedením akce podle charakteru innosti a s
p ihlédnutím k základním fyziologickým pot ebám žák .
4. P i akcích konaných mimo místo, kde škola uskute uje vzd lávání, kdy místem pro shromážd ní žák není místo, kde
škola uskute uje vzd lávání, zajiš uje organizující pedagog bezpe nost a ochranu zdraví žák na p edem ur eném
míst 15 minut p ed dobou shromážd ní. Po skon ení akce kon í zajiš ování bezpe nosti a ochrany zdraví žák na
p edem ur eném míst a v p edem ur eném ase. Místo a as shromážd ní žák a skon ení akce oznámí organizující
pedagog nejmén 2 dny p edem zákonným zástupc m žák a to zápisem do žákovské knížky (notýsku) nebo jinou
písemnou informací.
5. P i p echázení žák na místa vyu ování i jiných akcí mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silni ního provozu a
pokyny doprovázejících osob. P ed takovýmito akcemi doprovázející u itel žáky prokazateln pou í o bezpe nosti. Pro
spole né zájezdy t íd, lyža ské kursy, školy v p írod platí zvláštní bezpe nostní p edpisy, se kterými jsou žáci p edem
seznámeni. P i pobytu v ubytovacích za ízeních se žáci pod izují vnit nímu ádu tohoto za ízení a dbají všech pokyn
pracovník tohoto za ízení.
6. Pro po ádání mimoškolních akcí platí zvláštní sm rnice školy zahrnující i oblast bezpe nosti a ochrany zdraví žák :
sm rnice pro školy v p írod ,
lyža ské výcvikové kurzy,
školní výlety.
Za dodržování p edpis o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je ur en editelkou školy.
7. Sou ástí výuky je také výuka plavání ve druhém a t etím ro níku a v p ípad zájmu žák lyža ský výcvik . Do výuky
mohou být za azeny také další aktivity jako bruslení, školy v p írod , atd. T chto aktivit se mohou ú astnit pouze žáci
zdravotn zp sobilí, jejichž rodi e o tom dodají škole písemné léka ské potvrzení.
8. P i zapojení školy do sout ží bezpe nost a ochranu zdraví žák po dobu dopravy na sout že a ze sout ží zajiš uje
vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V pr b hu sout že zajiš uje bezpe nost a
ochranu zdraví žák organizátor.

lánek IV.
Ochrana p ed sociáln patologickými jevy a ochrana p ed projevy diskriminace,
nep átelství a násilí
1. Žáci školy jsou vzd láváni v oblasti etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevenci sociáln
patologických jev .
2. Všichni žáci jsou seznámeni s podstatou, formami a nebezpe nými d sledky šikany, pedagogové vedou žáky
k osvojování norem mezilidských vztah založených na demokratických principech.
3. Všichni pedagogové sledují rizika vzniku a projevy sociáln patologických jev ve škole, zejména sledují projevy
drogových závislostí, alkoholismu a kou ení, kriminality a delikvence, virtuálních drog (po íta e), patologické
hrá ství, záškoláctví, šikanování, vandalismus a všechny formy násilného chování, projevy xenofobie, rasismu,
intolerance a antisemitismu. Ve spolupráci se školním metodikem prevence navrhují cílená opat ení k v asnému
odhalování rizik a ešení vzniklých problém .
4. Školní metodik prevence koordinuje p ípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavád ní ve škole,
informuje pedagogy o zp sobech ešení krizových situací, odborn a metodicky pomáhá ešit a vhodnými metodami
p edcházet projev m sociáln patologických jev .
5. Všechny osoby v prostorách školy mají zakázáno jakkoli nakládat (tedy zejména vnášet , držet, distribuovat a užívat) s
návykovými látkami (dle § 130 zákona . 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném zn ní se návykovou látkou rozumí
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alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky zp sobilé nep ízniv ovlivnit psychiku lov ka nebo jeho
ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a ší it toxikomanii (dle § 287 trestního zákoníku se
ší ením toxikomanie rozumí svád ní jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo jeho podporování
v tom anebo jiné podn cování nebo ší ení zneužívání takové látky). Porušení zákazu u žák bude hodnoceno jako hrubé
provin ní proti školnímu ádu a následn budou ud lena výchovná opat ení. U zam stnanc bude postupováno
v souladu se ZP a pracovním ádem pro zam stnance škol. Mimo to bude každé takové jednání oznámeno jako
podez ení ze spáchání trestného inu p íslušnému orgánu Policie R. Každý z žák , kdo užívá omamné látky, má
nárok na pomoc orgán OSPOD. Škola p i zjišt ní užívání psychotropních látek neprodlen informuje zákonné
zástupce.
6. Veškeré projevy rasismu a šikanování budou hodnoceny rovn ž jako hrubé provin ní proti školnímu ádu s postihem
ud lení výchovného opat ení. Projevy šikanování mezi žáky, tj. nap . fyzické násilí, omezování osobní svobody,
ponižování, zneužívání informa ních technologií k znevažování d stojnosti, apod., kterých by se dopoušt l kdokoli
v i komukoli (žáci i dosp lí), jsou v prostorách školy a p i všech akcích a aktivitách p ísn zakázány a jsou
považovány za hrubé porušení školního ádu. V p ípad zjišt ní takovýchto projev postupuje škola podle školního
programu proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných
p edpis má škola ohlašovací povinnost v i dalším institucím (OSPOD, Policie R).
7. Žák m není dovoleno hrát ve škole jakékoliv hry o peníze.
8. Žák m není dovoleno nosit do školy p edm ty ohrožující mravní výchovu mládeže.
9. P i práci s internetem jsou žáci pou eni o pravidlech bezpe ného užívání internetu.
10. Zákonní zástupci i žáci školy mají právo na radu i pomoc v oblasti sociáln patologických jev , poradenské služby
poskytne metodik prevence, výchovný poradce, editelka školy a specializovaná poradenská za ízení.
11. Zam stnanec školy má oznamovací povinnost p i zjišt ní výskytu sociáln patologických jev a je povinen zabránit
páchání trestného inu, jinak se vystavuje trestnímu stíhání.

lánek V.
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského za ízení ze strany žák
1. Žák zachází se školním majetkem tak, aby nedocházelo k jeho poškozování a p ed asnému opot ebování.
2. U každého svévolného poškození nebo zni ení majetku školy, majetku žák , u itel i jiných osob žákem je
vyžadována úhrada od rodi žáka, který poškození zp sobil. P i závažn jší škod nebo nemožnosti vy ešit náhradu
škody s rodi i je vznik škody hlášen Policii R, p ípadn orgán m sociální pé e.
3. Ztráty v cí hlásí žáci neprodlen svému t ídnímu u iteli. Žáci dbají na dostate né zajišt ní svých v cí - uzamykání
šaten, t íd.
4. Do školy žáci nosí pouze v ci pot ebné k výuce, cenné v ci do školy nenosí. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u
sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpe nostních d vod (nap . p i hodinách t lesné výchovy) a na výslovný
pokyn vyu ujícího, který zajistí jejich úschovu.
5. Žáci a zam stnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu ur ená.
6. Žák m jsou bezplatn poskytovány u ebnice a u ební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního
ro níku základního vzd lávání tyto u ebnice a u ební texty nevracejí, žáci ostatních ro ník základního vzd lávání
jsou povinni u ebnice a u ební texty vrátit nejpozd ji do konce p íslušného školního roku. Žáci jsou povinni ádn
pe ovat o takto prop j ený majetek školy, ochra ovat jej p ed ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v ádném
stavu.

lánek VI.
Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání žák a student .
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v díl í, samostatné ásti školního ádu - ve sm rnici "Školní ád - pravidla pro
hodnocení výsledk vzd lávání žák a student " (klasifika ním ádu).

Pou ení:
Žáci jsou povinni dodržovat tento školní ád podle §22 , odst. 1, písm. b) a §30 školského zákona, jsou s ním prokazateln
seznámeni na za átku školního roku, nov p íchozí žáci první den p ítomnosti ve škole.
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Zam stnanci školy jsou seznamováni se školním ádem p i každé jeho zm n , nov nastupující zam stnanci p i nástupu do
zam stnání.
Zákonní zástupci jsou písemn informováni o zm n školního ádu a vyzváni k jeho prostudování na webových stránkách
školy, p ípadn mohou navštívit školu a se školním ádem se seznámit. Na t ídních sch zkách mají zákonní zástupci školní ád
k dispozici.
Školní ád je zve ejn n na webových stránkách školy www.strupcice.cz, dále je umíst n v prostorách chodby p ed sborovnou,
výtisk školního ádu je uložen ve sborovn a v editeln školy. T ídní u itelé mají k dispozici kopie platného školního ádu.

Ve Strup icích dne 18. 8. 2017

Mgr. Jana Mišková
editelka školy
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