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Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.
I. Práva a povinnosti žáků ve škole
A)

















B)



Práva žáků
Na vzdělávání a účast ve výuce dle rozvrhu, na školské služby podle školského zákona.
Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. Jedná-li se o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mají právo na speciální péči v rámci možností
školy.
Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho rozvoj.
Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského
soužití.
Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, fyzickým nebo psychickým násilím,
nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
Na vyžádání poskytnutí pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje
doplnit své znalosti.
Na ochranu před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.
Na svobodu pohybu ve školních prostorách a čase, jež jsou k tomu určeny.
Na respektování soukromého života žáka.
Na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.
Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj. Na
ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání.
Povinnosti žáků
Řádně docházet do školy a vzdělávat se podle míry nadání, rozumových a fyzických
schopností.














Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni.
Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
Řádně se připravovat na vyučování.
Aktivně se zapojovat do vyučování a nenarušovat průběh vyučovacích hodin.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (prostřednictvím
zákonného zástupce).
Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování (prostřednictvím zákonného zástupce).
Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (prostřednictvím zákonného
zástupce).
Hlásit každý úraz, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, bez zbytečného odkladu
třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.
Nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit.
Před odchodem ze třídy je každý žák povinen uklidit své pracovní místo a jeho okolí.
Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, nosit učební pomůcky, dbát na pořádek ve všech
prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu
oznámit neprodleně vyučujícímu.
Při účasti na všech akcích, které organizuje škola, jsou žáci povinni dodržovat
ustanovení školního řádu.

II. Pravidla chování žáků
 Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti v budově školy i mimo školu při činnostech
organizovaných školou. Při každém svém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu.
 Chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
 Oblékat se čistě a být upraven přiměřeně svému věku.
 Dodržovat zásady kulturního chování. Chovat se slušně vůči všem spolužákům,
pracovníkům i návštěvníkům školy a neubližovat sobě ani ostatním.
 Být ohleduplní a neničit majetek školní ani spolužáků.
 O přestávkách možnost volně se pohybovat po chodbách školy, při tom je třeba dodržovat
pravidla slušného chování a bezpečnosti.
 Vstupovat do odborných učeben (tělocvična) jen v doprovodu vyučujícího.
 Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vždy považovat za závažné porušení školního
řádu.
 Přezouvat se po vstupu do šaten.
 Není dovoleno do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Doporučuje se, aby žáci nenosili cenné předměty a větší obnosy peněz. Při
ztrátě osobní věci ohlásit tuto skutečnost tř. učiteli.
 Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládat na pokyn vyučujících, kteří je
po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
 Zakázáno pořizovat obrazové a zvukové nahrávky v prostorách školy.
 Neužívat, neuchovávat ani nepředávat omamné látky, cigarety, alkohol.
 Není dovoleno přijímat rasistické či netolerantní názory ani je šířit.
III.

Docházka do školy
 Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a činností organizovaných školou.
 Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících.











Každý odchod z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné
omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu hodinu), nebo
třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
Důvody nepřítomnosti žáka ve škole dokládají zákonní zástupci do tří dnů od začátku
nepřítomnosti. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti je např. lékařské potvrzení,
lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců.
Předem známou nepřítomnost žáka je nutno omluvit před jejím započetím.
V odůvodněných případech, na základě žádosti rodičů, může žáka uvolnit na jeden den
třídní učitel a na více dní TU se souhlasem ŘŠ.
V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat jako omluvu nepřítomnosti žáka
lékařské potvrzení.
Každou neomluvenou absenci řeší třídní učitel se zákonnými zástupci žáka a nahlásí tuto
skutečnost školnímu metodikovi prevence. Tř. učitel vede evidenci o záškoláctví ve své
třídě.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední
vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka,
nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný
zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

IV. Zacházení se školním majetkem
 Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice, ale jsou povinni udržovat je
v pořádku a nepoškozené.
 Žáci zacházejí s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržují své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením a nosí do školy
učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 Škodu způsobenou na majetku opraví spolu s rodiči nebo je vyžadována úhrada od
zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil.
 Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.
 Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a
zvážit i pedagogickou stránku.
 Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od
rodičů není právní nárok.
 Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen
Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na
okenních parapetech.
 Žáci dbají na estetickou stránku žákovských knížek, sešitů i učebnic.
 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
 Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 Žáci obdrží bezplatně učebnice uvedené v seznamu podle školského zákona.



Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci
ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice 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. Za
učebnici poškozenou nedbalým zacházením nebo za ztrátu učebnice může škola vyžadovat
finanční náhradu.

V. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků ke škole
ZÁKLADNÍ PRAVIDLO – rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve
škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu
vzdělávání vyskytnou– obč.zákon.č.89/2012Sb./
A)

Práva zákonných zástupců žáků
Na informace o průběhu výchovy a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
Na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vznášet připomínky a podněty k práci školy prostřednictvím ředitele školy a Školské rady.
Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 U dětí 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.
 Volit a být voleni do školské rady.
 Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.






B)












Povinnosti zákonných zástupců žáků
Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se vzdělávání a chování žáka.
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.
Důvody nepřítomnosti žáka ve škole dokládat do tří dnů od začátku nepřítomnosti.
Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti je např. lékařské potvrzení, lze akceptovat i
prosté vyjádření zákonných zástupců.
Předem známou nepřítomnost žáka je nutno omluvit před jejím započetím, oznámení
nenadálé nepřítomnosti lze učinit emailem, SMS nebo telefonicky a to v den, kdy k nenadálé
nepřítomnosti došlo.
Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka, hlásit změny v
těchto údajích.
Informovat školu o výskytu infekčního onemocnění u žáka nebo v jeho nejbližším okolí. V
případě, kdy škola upozorní zákonného zástupce na podezření výskytu infekčního
onemocnění u žáka, je povinen neprodleně ho vyzvednout ze školy či školní družiny a
následně potvrdit či vyvrátit toto podezření.
Ihned oznámit škole úraz, o kterém je dítě informovalo, že se stal ve škole (nejpozději do
dvou dnů od chvíle, kdy se o tom dozvěděli).
Zbavit žáka vší, pokud na tuto skutečnost škola poukáže nebo pokud zákonný zástupce na
tuto skutečnost přijde sám.

VI. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými a ostatními
pracovníky školy
Platí zásada vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání
A)
















B)

Pedagogičtí pracovníci
Věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se
zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy.
Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogickopsychologických poradnách a na sdělení rodičů o žákovi.
Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu a chování žáka, sdělují jim
všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
Evidují a kontrolují absenci žáků.
Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost zákonných zástupců uvolňují žáka
z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Není přípustná telefonická žádost
o uvolnění.
Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.
Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u
žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního
řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
Všichni se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují
zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené
nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni
jiným způsobem.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci
se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách
absencí je škola povinna informovat o docházce žáka orgán sociálně-právní ochrany dětí. V
souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech
může být žákovi odložena klasifikace.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se
zákonným zástupcem žáka.

Všichni zaměstnanci
Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Chrání žáky před všemi formami špatného zacházení a zabezpečí, aby žáci nepřicházeli do
styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se v neodůvodněných
případech vměšovat do jejich soukromí a korespondence.
 Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s
orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými
látkami.



Vnitřní režim a provoz školy

VII.
A)




















B)

Režim činnosti ve škole
Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích
hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina
trvá 45 minut. Z důvodu omezené kapacity školní jídelny ve dnech, kdy všechny ročníky
mají dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin, 2 určené třídy odchází na oběd po 4. vyučovací
hodině a po 30 minutové přestávce pokračují v dopoledním vyučování. Pro tyto třídy
končí dopolední vyučování v 12.55. V tomto případě je odlišná doba ukončení
vyučování oznámena rodičům.
Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hodin (žákům je umožněn vstup do budovy
nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování). Při pozdějším příchodu žáci
zazvoní na zvonek u vchodových dveří. Zaměstnanci, kteří žáky do školy pustí v jinou dobu,
předají je vyučujícím, kteří mají tyto žáky právě vyučovat.
Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je
vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je
přestávka v délce 20 minut.
Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená a odcházejí
do učeben. V těchto místech se zbytečně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do
šaten povolen pouze se svolením vyučujícího, který současně zajistí dozor.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci,
pedagogickými i nepedagogickými.
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 20, výjimku z počtu povoluje ředitelka školy.
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Škola vede evidenci úrazů dětí, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého
počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy na školní zahradě.
Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6:30 do 16:30 hodin.
V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
Za poskytování základního vzdělávání a pobytu ve školní družině platí zákonní zástupci
žáka školné. Výši úplaty stanovuje Správní rada školy. Od školního roku 2017/2018 je
školné ve výši 800Kč.
Podmínky pro poskytování základního vzdělávání a pobytu žáka ve školní družině včetně
podmínek platby školného jsou popsány ve Studijní smlouvě o poskytování základního
vzdělávání a pobytu žáka ve školní družině. Tuto smlouvu uzavírá zákonný zástupce žáka
se školou vždy na jeden školní rok. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka
školy.
Režim při akcích mimo školu














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.
Při organizaci výuky a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto
počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla –
každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog
s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou
uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel
školy jména doprovázejících osob. Nezbytnou součástí povolení akcí mimo město Rumburk
je schválení cestovního příkazu ředitelem školy nebo jeho zástupcem.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení
akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to
zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou.
Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Před akcemi mimo areál školy vedoucí akce nebo doprovázející učitel prokazatelně poučí
žáky o bezpečnosti. Doprovázející osoby poučí ŘŠ nebo jeho zástupce. To platí zejména pro
společné zájezdy tříd, vzdělávací kurzy žáků, zážitkové a ozdravné pobyty žáků, výlety a
exkurze. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků:
o zahraniční výjezdy,
o školní výlety a exkurze.
Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity, ozdravné pobyty, zážitkové pobyty, atd.
Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají
škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.







Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.
Při zapojení školy do soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak.
Před akcemi mimo školu doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.



Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají
všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
A)

B)

C)

D)









Poučení o bezpečnosti na začátku školního roku
Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
o se školním řádem
o se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a v šatnách
o se zásadami příchodu do školy, odchodu ze školy a na veřejných komunikacích
o se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním
o s postupem při úrazech
o s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
Poučení o bezpečnosti první vyučovací hodinu
Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů,
zejména tělesné výchovy nebo pracovních činností. Vyučující seznámí žáky s pravidly
bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. Seznámí
žáky s řády odborných učeben.
Poučení o bezpečnosti před školní akcí
Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení
života, zdraví či majetku i před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (vycházky,
výlety, lyžařské výcviky, exkurze, plavecké výcviky). Zároveň je seznámí se všemi pravidly
chování, případnými zákazy apod. Poučení o správném vybavení žáků zajistí třídní učitel
nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
Poučení o bezpečnosti před prázdninami
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
o upozorní na možná nebezpečí ohrožující zdraví a život osob
o informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni
o varuje před koupáním v místech, která neznají, atd.
o varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření a jiných návykových látek,
kontakty s neznámými lidmi apod.

Pravidla vstupu osob do budovy školy, za nichž lze umožnit přístup „cizím“ osobám tj. osobám,
které nejsou zaměstnancem školy, žákem nebo zákonným zástupcem
 Zabezpečení vchodů
Školní budova má dva uzamykatelné vchody, zadní pro příchod a odchod žáků, přední
vchod používají zaměstnanci školy a návštěvy. Vchod pro žáky včetně jejich doprovodu je
otevřen od 7. 40 a hlídán do 8.00 školníkem a vychovatelem, který přivádí do budovy školy
žáky ze školní družiny. V případě příchodu neznámé osoby je dozor konající osoba povinna
zjistit totožnost a účel vstupu dotyčného a zajistí dohled nad splněním účelu návštěvy (zařídí
kontakt s učitelem, žákem…) V 8.00 se vchod uzamyká. Při hromadných příchodech a
odchodech žáků zajišťuje zabezpečení vchodu pracovník dohlížející nad žáky. Pozdější
příchod žáka do školy je oznámen zvonkem u dveří a určený pracovník dveře otevře a opět
uzamkne. Přední vchod je též uzamčen, pověřený zaměstnanec vpouští cizí osoby do budovy
školy až po prověření účelu jejich vstupu.

Vstupu cizích osob, které zajišťují činnost zájmového kroužku na škole, předchází domluva
s vedením školy a je uzavřena smlouva o zajištění bezpečnosti žáků.
Po skončení školního provozu je škola hlídaná alarmem napojeným na centrální pult Policie
ČR.
Režim vpouštění osob do areálu budovy je řízen elektronickým vrátným s kamerovým
systémem. Umožňuje kontrolu a komunikaci, aniž by bylo vždy nutné předem otevírat
vstup do budovy.
 Zabezpečení venkovních prostor
Pobyt žáků na školní zahradě (velká přestávka, odpolední činnost ŠD, tělesná výchova…)se
uskutečňuje vždy za dozoru pověřené osoby. Ta dohlédne na uzavření branek a vrat
oddělujících školní zahradní areál od venkovních chodníků a komunikace.
Při pobytu venku platí pravidlo „vidět a být viděn“
Při vstupu neznámé osoby na pozemek školy je dozorující osoba povinna zjistit jeho
totožnost a účel návštěvy.
V případě podezření, že cizí osoba vstoupila na školní pozemek či do areálu školy
bezúčelně, odmítá opustit prostory školy, je hrubá, vykazuje známky opilosti či použití
návykových látek, je osoba dohlížející na bezpečnost žáků povinna v součinnosti s ostatními
pracovníky školy přivolat policii.
Venkovní prostory jsou zabezpečeny kamerovým systémem. O tomto zabezpečení je
veřejnost informována.
IX. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


Je uvedeno v příloze tohoto školního řádu.

X. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné směrnici Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, jako příloha tohoto školního řádu.

Závěrečná ustanovení
 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: ŘŠ, ZŘŠ, ped. pracovníci
 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017
 Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 28. 8. 2017.
 Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku,
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na informační tabuli u vchodů do školy.
 Podpisem studijní smlouvy zákonní zástupci žáka potvrzují, že se s tímto dokumentem
seznámili.

předseda školské rady
MUDr. Martin Pokorák

ředitelka školy
Mgr. Soňa Pokorná

Příloha č. 1 ke školnímu řádu
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Ochrana před sociálně patologickými jevy
 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o
preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na
základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a
mládeže.
 Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel
školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět
k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy
nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno
porušení tohoto zákazu. Seznámí s možností odborné pomoci.
 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování
apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý
přestupek proti školnímu řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu
žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné
zástupce.
 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu
stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled
nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (zpracováno
dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a
toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).




Identifikace a ukládání látek.
o Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je-li podezření, že se jedná o drogu či jinou
škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do
obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří
razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět
policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského
zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se
látka uložená stejným způsobem přivolanému lékaři.
Ohrožení zdraví žáka.
o V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se
postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití
omamné látky je odvedeno ze třídy do ředitelny nebo kanceláře, musí být ale zajištěn

o

o

o

o

o

o

dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská
služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže
nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě
co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.
Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.
zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním,…). Po užití stimulačních či
kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na rodiče, aby s
dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných
postupech. Pedagog odkáže rodiče k odborníkům na specializovaných pracovištích
(PPP, SVP – středisko výchovné péče).
Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v
kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou
látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu
celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem
omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
Ředitel zajistí, aby v řádu školy nebo školského zařízení, byl uveden zákaz nošení,
držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z
porušení tohoto zákazu vyplývají (viz Klasifikační řád).
Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek
dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v
preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně
nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP,
ŠMP. Jsou seznámeni s tím že: dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje
vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v
areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná
opatření). Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT
sešit 10/2000.
Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád
školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou
rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi
případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a
doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka
specializovanou pomoc odborníků, vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče,
druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc-monitorování,
pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s
případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové
látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována,
budou v ní pracovat odborníci primární prevence.
V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo
v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování,
ředitel školy nebo pověřený pracovník školy:
 uvědomí rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce, současně kontaktuje
zdravotnické zařízení.
 uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence, sociálního odboru MěÚ
Rumburk

