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Vypracoval: Mgr. Jakub Pour 
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Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29. 8. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 29. 8. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 

 
 
 

I. 
Obecné ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,              
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám             
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.  
 

II. 
Práva žáka 

 
§1 Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu své třídy a skupiny. Zároveň má                  

právo na odpočinek mezi vyučovacími hodinami. 
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§2 Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, které jsou v souladu s výchovnými             

a vzdělávacími cíli školy, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální           
a sociální rozvoj. Má rovněž právo na ochranu před informacemi, které by mu mohly              
způsobit morální nebo psychickou újmu nebo ohrozit jeho mravní vývoj. 

 
§3 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru. Vyjadřuje jej přiměřenou formou, která             

neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití, a tak, aby nenarušoval           
výuku. Názorům žáka musí být přikládána náležitá váha. Za vyjádření názoru, který není             
v rozporu se zákonnými normami a obecnou slušností, nesmí být trestán. Má také právo             
volit své zástupce do školního parlamentu a podávat podněty vedení školy jejich            
prostřednictvím. 

 
§4 Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením             

nebo před sociálně patologickými jevy. Pomoc může vyhledat u každého pedagogického           
pracovníka. Přednostně v těchto případech kontaktuje výchovnou poradkyni školy.  

 
§5 Žák má právo na ochranu před všemi formami nerovnoprávného přístupu a diskriminace             

a rovněž před jakoukoli formou sexuálního zneužívání. Respektuje názory a přesvědčení           
ostatních.  

 
§6 V případě, že žák neporozuměl učivu nebo cítí potřebu doplnit své znalosti, má právo              

na konzultaci s vyučujícím. Konzultační hodiny pedagogů jsou vyvěšeny na webové          
stránce školy a na nástěnce.  

 
§7 Žák, který je zdravotně nebo sociálně znevýhodněn, má právo na zvláštní péči podle              

možností školy. Učitelé jsou povinni přihlédnout k zdravotním problémům žáka při výuce           
a při klasifikaci.U takového žáka je výchovným poradcem připraven plán osobního           
rozvoje, při jehož tvorbě spolupracuje se žákem a zákonným zástupcem.  

 
§8 Žák, který prokazuje mimořádné schopnosti, má právo na rozvoj svého talentu podle             

možností školy. U takového žáka je výchovným poradcem připraven plán osobního           
rozvoje, při jehož tvorbě spolupracuje se žákem a zákonným zástupcem.  

 
§9 Žák má právo na pobyt ve zdravém životním prostředí. 
 
§10 Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících             

se vzdělávání. 
 
§11 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,            

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření           
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy           
a školského poradenského zařízení.  
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§12 Žáci májí právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 

§13 Žáci májí právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být                
do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo               
školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a               
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. 
 

III. 
Povinnosti žáka 

 
§1 Dodržuje pravidla hygieny a ochrany pracovního prostředí. Udržuje své pracovní místo,            

přidělenou skříňku a celou učebnu v čistotě, odpadky umisťuje do určených nádob,            
nemění vzhled a umístění nábytku ani jiných částí učebny. bez dovolení neotvírá okna             
a nemanipuluje s roletami, závěsy a žaluziemi. Pro přezouvání na hodiny tělesné výchovy             
platí pokyny vydané vyučujícím tohoto předmětu. 

 
§2 Dodržuje zásady slušného chování a kulturního chování, a to ve vztahu ke všem ostatním               

osobám. Učitele a ostatní zaměstnance školy zřetelně zdraví pozdravem “Dobrý den”           
a oslovuje je v souladu se zmíněnými zásadami. Pokrývku hlavy může uvnitř budovy             
školy nosit pouze z náboženských důvodů. 

 
§3 Jedná v souladu s ochranou životního prostředí. třídí papírový odpad a plasty. Koše určené               

pro tříděný odpad plní pouze tímto druhem odpadu. 
 
§4 Chrání svým chováním majetek školy a všech osob. V případě, že jej úmyslně nebo               

z nedbalosti poškodí, je povinen škodu nahradit,. Zjistí-li poškození školního majetku           
nebo svého majetku nebo ztrátu věci, neprodleně to hlásí vyučujícímu, případně           
v kanceláři školy. Pravidla pro zacházení se školními tablety, notebooky jsou řešena            
samostatným předpisem.  

 
§5 Chová se tak, aby nerušil vyučování. Během vyučovacích hodiny setrvává na svém místě              

a neruší ostatní hlukem. Pracovní místo a učebnu může během hodiny opustit pouze             
z vážného důvodu a se svolením učitele. Pokud sám vyučování nemá, chová se v této době                
rovněž tak, aby výuku nerušil. 

 
§6 Nenosí do školy předměty a látky, které jsou nebezpečné pro život a zdraví lidí, jako jsou                 

zbraně, výbušniny, toxické nebo hořlavé chemikálie. Za zbraně jsou považovány též nože.            
Rovněž nepřináší předměty, které by oprávněně mohly vyvolat odpor nebo zdravotní           
obtíže ostatních osob a živá zvířata. Živá zvířata může do školy přinést se souhlasem              
vyučujícího. 

 
§7 Větší obnos nebo cennou věc, kterou pro vyučování nepotřebuje, si ponechává během             

vyučování v úschově u učitele nebo v kanceláři školy. Pokud tak neučiní, škola za tento               
majetek nenese odpovědnost. 
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§8 Do kabinetů a kanceláří vstupuje pouze na vyzvání nebo pokyn pedagoga.  
 
§9 V tělocvičnách, na hřištích a v dalších prostorech základní školy se řídí v odpovídajícím               

rozsahu ustanoveními příslušných řádů. 
 
§10 V případě negativního hodnocení svého chování ze strany pedagogických pracovníků           

usiluje o nápravu svého chování. 
 
§11 Plní pokyny všech pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními            

předpisy a školním řádem.  
 
§12 Do školy vstupuje určeným vchodem, ten používá také k odchodu. O přestávkách             
a v době vyučování je zakázáno opouštět školu bez souhlasu učitele. 
 
§13 Do školy, každý den, nosí žákovskou knížku, pomůcky a učebnice podle stanoveného             

rozvrhu hodin či podle pokynů vyučujících. Zapomenutou žákovskou knížku je žák           
povinen hlásit na začátku vyučování, zapomenutý domácí úkol nebo pomůcky na začátku            
hodiny. Žákovskou knížku předloží žák rodičům alespoň jedenkrát týdně, ti svým           
podpisem potvrdí, že zapsané informace četli.  

 
§14 V jídelně se řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla             

slušného stolování.  
 
§15 Po vstupu do školy se přezouvá v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek.             

Do tělocvičny vstupují pouze ve vhodné sportovní obuvi.  
 
§16 Chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou              

zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví           
škodlivých látek). 

 
§17 Mobilní telefon, tablety a podobná zařízení nepoužívají při vyučování bez svolení            

učitele. Pokud žák mobilní telefon či podobná zařízení do školy nosí, za případné             
poškození či ztrátu škola neručí. 

 
§18 Ve škole i mimo školu dodržuje pravidla slušného chování a dbá na dobré občanské               

soužití. Neubližuje slabším nebo jinak znevýhodněným spolužákům, nevystavuje je         
slovním urážkám, fyzickým útokům či jakýmkoli projevům kyberšikany apod.  

 
§19 Žák je zodpovědný za své studijní výsledky. 
  
§20  Žák nesmí přicházet do školy pod vlivem návykových látek.  
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§21 Dodržuje zákaz kouření, přinášení alkoholických nápojů a jejich konzumace ve všech            

(vnitřních i vnějších) prostorách školy, tato povinnost platí i během konání veškerých            
školních akcí.  

 
§21 Žák se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve škole vládla klidná a                

přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve             
vyučovacích hodinách  probíhala co nejefektivněji. 

 
§22 Dodržuje pravidla slušného a společenského chování i v době mimo vyučování, a to              

nejen v bezprostředním okolí školy. 
 
§23 Žák nosí školní uniformu v určených dnech (pondělí až čtvrtek), v pátek je casual day.                

Školní uniforma se skládá z trika (dlouhý či krátký rukáv) a mikiny či svetru.  
 
§23 Dodržuje školní řád. Jeho porušení se řeší podle závažnosti přestupku, případně            

frekvence přestupků výchovnými opatřeními.  
 

IV. 
Práva zákonného zástupce 

 
§1 Zákonný zástupce má právo být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání. Za tímto 

účelem obdrží na začátku docházky dítěte přístupová hesla do systému Bakaláři, kde vidí 
docházku i prospěch dítěte.  

 
§2 Zákonný zástupce má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo 

požádat o přezkoumání výsledků hodnocení, a to do 3 pracovních dnů poté, kdy se o 
hodnocení prokazatelně dozvěděl.  

 
§3 Zákonný zástupce má právo na poradenskou pomoc školy. Tuto jsou povinni poskytnout 

všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný 
poradce a metodik prevence. Informace tohoto typu poskytuje škola nejen v průběhu 
konzultací, ale i jinou formou, na které se zákonný zástupce a pedagogičtí pracovníci 
domluví (např. mailem či telefonicky).  

 
§4 Zákonný zástupce má právo volit a být volen do Školské rady a podílet se na její činnosti.  
 
§5 Zákonný zástupce má právo účastnit se po předchozí dohodě vyučování.  
 
§6 Zákonný zástupce má právo na stížnost a připomínky k práci školy.  
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V. 

Povinnosti zákonného zástupce 
 
§1 Zákonný zástupce má povinnost účastnit se projednání závažných otázek vzdělávání dítěte            

na vyzvání zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ nebo ředitel školy. Rodiče jsou povinni              
se školou spolupracovat a řešit případné problémy.  

 
§2 Zákonný zástupce má povinnost platit za poskytované vzdělávání úplatu v souladu se             

smlouvou. 
 
§3 Zákonný zástupce má povinnost sdělit škole místo trvalého pobytu, adresu pro doručování             

písemností, telefonické a mailové spojení a další údaje pro evidenci ve školní matrice.             
Změny hlásí neprodleně třídnímu učiteli nebo je provede v systému Bakaláři.  

 
§4 Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
 
§5 Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách            

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly           
mít vliv na průběh vzdělávání, oznamovat údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen,              
včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.  

 
§6 Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými            

školním řádem. 
 
§7 Oznamovat údaje podle §28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje,                 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto             
údajích.  

 
VI. 

Docházka do školy 
 
§1 Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas,               

aby si stačil připravit pomůcky před jejich začátkem.  
 
§2 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný             

zástupce písemně o uvolnění z vyučování. Přitom platí, že: 
- při uvolnění na jednu hodinu omlouvá vyučující hodiny; 
- při uvolnění na více hodin omlouvá třídní učitel; 
- na dva dny uvolňuje třídní učitel (žák či zákonný zástupce zapíše předem do žákovské              

knížky); 
- na delší dobu uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce            

žáka.  
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§3 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, oznamuje jeho zákonný            

zástupce nejpozději do tří pracovních dnů od počátku neschopnosti třídnímu učiteli důvod            
nepřítomnosti. Do dvou pracovních dnů po návratu do vyučování je nezbytné předložit            
třídnímu učiteli omluvný list podepsaný zákonným zástupcem žáka. Třídní učitel svým           
podpisem potvrdí kontrolu omluvného listu v žákovské knížce. Při častých absencích           
nezletilého žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky bude třídní učitel vyžadovat          
současně s omluvenkou od zákonných zástupců také potvrzení od lékaře. Jinak se absence             
považuje za neomluvenou. (viz Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému postupu při            
uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, Čj.: 10            
194/2002-14 ). 

 
Pravidla omlouvání: 
Rodič nebo zákonný zástupce žáka musí do iškoly nebo žákovské knížky zadat při omlouvání              
důvod absence, pokud nebude zadán důvod, hodiny jsou neomluveny. Rodinné důvody zle            
uplatnit maximálně při dvoudenní absenci, v ostatních případech (pokud žák chybí 3 a více              
dnů z jiných než zdravotních důvodů), musí zažádat o uvolnění z vyučování, o kterém              
rozhoduje ředitel školy. V případě častých absencí bude vyžadováno potvrzení od lékaře.  
 
§4 K návštěvě lékaře využívá žák v rámci možností dobu mimo vyučování. Nepřítomnost           

z tohoto důvodu dokládá žák rovněž v omluvném listě v žákovské knížce dle pravidel             
uvedených v §3.  

 
§5 Ředitel ZŠ může umožnit žákovi ze závažných důvodů (mimořádné nadání, vrcholová            

sportovní činnost) studium dle individuálního vzdělávacího plánu. Žákovi, který se          
nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví              
ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může            
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce           
žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.  

 
§6 Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti dnů a jeho neúčast při               

vyučování není omluvena, vyzve zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ písemně zákonného            
zástupce žáka (resp. zletilého žáka), aby žák neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti.            
Zároveň jej upozorní, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti              
dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti,             
posuzuje se, jako by zanechal studia.  

 
§7 Před začátkem vyučovací hodiny setrvává žák na svém místě ve třídě a má připraveny               

potřeby pro vyučování. Pokud je učitelem určeno jiné místo pro shromáždění, vyčkává na             
něm v klidu a tichosti. 

 
§8 Žák během přestávek neopouští pavilon školy. 
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§9 Ředitel školy může žáka na písemnou žádost zákonného zástupce žáka uvolnit z výuky             
tělesné výchovy, a to na pololetí nebo celý školní rok. Podmínkou pro kladné vyřízení              
žádosti je lékařské doporučení.  

 
§10 Individuální vzdělávací plán (dále jen „IVP“) - ředitel školy může s písemným             

doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se specifickými         
vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce           
a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacímu potřebami nebo          
mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle IVP.  

 
§11 Způsob omlouvání v omluvném listě je v kompetenci třídního učitele.  
 
§12 při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.  
 
§13 O přestávkách si žáci mohou nakoupit svačinu ve školním automatu, ve 3. patře. Sem               
přicházejí bez doprovodu pouze žáci, kteří si něco kupují, při nákupu dodržují pravidla             
slušného chování a pořádku (nepředbíhají, odpadky odhazují do koše, dodržují hygienická           
pravidla). 
 
§14 V případě, že žák nenavštěvuje školní družinu přebírá za žáka odpovědnost zákonný             
zástupce ihned po obědě, v době kdy žák opustí školní jídelnu. To znamená, v šatnách při                
převlékání a při odchodu ze školy. Žák se ihned, po odchodu ze školní jídelny, odebere               
do šaten, kde se převlékne a poté opouští školu.  
 

VII. 
Ocenění a výchovná opatření 

 
§1 Za plnění povinností nad běžný rámec, za studijní nebo soutěžní úspěchy nebo za statečný               

čin bude žák vyznamenán pochvalou třídního učitele nebo pochvalou ředitele školy.           
Úspěchy a příkladné činy mohou být též veřejně vyvěšeny a zveřejněny na webových             
stránkách školy.  

 
§2 Proviní-li se žák proti školnímu řádu a nestačí-li k nápravě běžná napomenutí třídního              

učitele, bude žákovi podle závažnosti provinění udělena: 
▪ důtka třídního učitele; 
▪ důtka ředitele školy; 
▪ snížený stupeň z chování; 
▪ podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku; 
▪ vyloučení ze studia. 

 
§3 Ředitel školy uděluje pochvaly a důtky, případně rozhoduje o sníženém stupni z chování             

po projednání na pedagogické radě. 
 
§4 Každé výchovné opatření musí být podloženo konkrétními důkazy a musí směřovat pouze             

proti viníkům. 
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§5 Ocenění a výchovná opatření se písemně oznamují zákonným zástupcům žáků.  
 
§6 Všechna ocenění a výchovná opatření zapisují třídní učitelé do třídního výkazu. Pochvala             

ředitele školy je uvedena na vysvědčení. 
 
§7 Další podrobnosti udělování ocenění a výchovných opatření jsou stanoveny Sankčním           

řádem, který je samostatným interním předpisem EDUCAnet – gymnázium a střední           
odborná škola Praha, s.r.o.  

 
VIII. 

Režim činnosti ve škole 
 
§1 vyučování zpravidla začíná v 8:55. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich               

pobytu ve školní budově.  
 
§2 Žáci mohou mít vyučování nejvýše 6 hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví             

škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým           
potřebám žáků. 

 
§3 Když třída opouští učebnu, zajistí určená služba úklid, smazání tabule, zavření oken a na               

konci vyučování zvednutí židlí. 
 
§4 Nepřijde-li učitel do 5 minut po začátku hodiny do třídy, oznámí to zástupce třídy               

zástupkyni ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ.  
 
§5 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Pokud přesto                 

mají hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, apod. mají je neustále u sebe, mají             
zakázáno je odkládat. Odložení je možné pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný             
pokyn vyučujícího, který zajistí jeho úschovu.  

 
§6 Nalezené věci odevzdají žáci paní učitelce nebo do kanceláře školy.  
 
§7 Do budovy je zakázán používat kolečkové brusle, skateboard a koloběžku. 
 
§8 Poslech hudby z jakýchkoliv přístrojů je během vyučování zakázán a během přestávek             

nesmí hudba nikoho v okolí obtěžovat a nesmí být příčinou zanedbání školních povinností.             
Pořizovat audiozáznam či videozáznam jednání druhé osoby smějí žáci jen s jejím            
souhlasem. 

 
§9 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci,            

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem,        
může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je              
zletilý a způsobilý k právním úkonům.  
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§10 Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou,              
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

 
§11 V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména            

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  
 
 
 
 
§12 Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel               

školy ve směrnici pro činnost školní družiny, výše úplaty je zveřejněna na veřejně             
přístupném místě. Poplatek je splatný předem na půl roku - žák může být zapsán do školní                
družiny až po úhradě poplatku a odevzdání přihlášky.  

 
IX. 

Režim při akcích mimo školu 
 

§1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje               
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým          
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není           
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 
§2 Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo             

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog           
pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním           
fyziologickým potřebám žáků. 

 
§3 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. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví pravidla - každou            
plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog školy          
zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v plánu              
akcí školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících            
osob.  

 
§4 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující            
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou              
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a cohrany zdraví žáků na            
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení               
akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to             
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou formou.  
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§5 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí                
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi          
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. pro společné zájezdy tříd,           
lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci             
předem seznámeni, Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu            
tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

 
 
 
 
§6 pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast            

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí            
akce, který je určen zástupkyní ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ.  

 
§7 Součástí výuky prvního stupně je výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další               

aktivity jako bruslení, školy v přírodě, lyžařský kurz, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit              
pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské            
potvrzení ne starší jednoho roku.  

 
§8 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně            

klasifikace na vysvědčení. 
 
§9 Při zapojení školy do soutěží bezpečnosti a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na               

soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupce žáka, pokud se              
zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak, V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a           
ochranu zdraví žáků organizátor. 

 
§10 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.  

 
X. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

§1 Základní pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou určena metodickým             
pokynem MŠMT (dále jen „Pokyn“). Žáci a zákonní zástupci se s ním mohou seznámit na              
webové adrese www.msmt.cz.  

 
§2 Žáci a zaměstnanci jsou povinni řídit se Pokynem ve škole a při akcích organizovaných               

školou. 
 
§3 Dle Pokynu mají zákonní zástupci žáků (resp. zletilí žáci sami) povinnost informovat             

školu o závažných zdravotních skutečnostech týkajících se žáka. Škola proto vede systém            
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zdravotních dotazníků, které vyplňují rodiče nově přijatých žáků. Z důvodu ochrany          
citlivých údajů jsou tyto dotazníky uchovávány v ředitelně. 

 
§4 V případě, že zaměstnanec školy je přítomen úrazu nebo náhlé nevolnosti žáka nebo jiné              

osoby, jedná v souladu s pravidly první pomoci. Lékárnička je umístěna v relaxační          
místnosti, v kabinetě chemie a nářaďovně tělesné výchovy. Přesný postup určuje          
traumatologický plán školy. 

 
 
 
 
§5 Žáci jsou dle Pokynu poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární                

ochraně. Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před školními            
prázdninami. Poučení rovněž provádí vyučující v laboratořích a vyučující tělesné výchovy,          
a to zpravidla na první hodině po zahájení školního roku. Zápis o poučení je uveden               
v třídní knize. 

 
§6 Dozory ve škole a při akcích školy se řídí ustanoveními Pokynu. 
 
§7 Vedoucí lyžařských zájezdů, sportovních kurzů a zahraničních výjezdů absolvují před           

uskutečněním akce proškolení ředitelem školy týkající se zajištění bezpečnosti na akcích a            
dalších skutečností, které by mohly mít vliv na zdravotní stav zúčastněných osob.  

 
§8 Všichni žáci školy jsou povinni aktivně bránit výskytu šikany, vandalismu, rasismu,            

brutality a kriminality. Při jejich případném výskytu jsou povinni okamžitě informovat           
třídního učitele či vedení školy. 

 
 
Nedílnou součástí školního řádu je sankční řád, pravidla pro hodnocení žáků - Pre EDU - 
ASSESSMENT a stipendijní řád.  
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