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Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace 

se sídlem Těškovice čp. 92, 747 64 Těškovice 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.:  

Vypracovala: Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 6. 11. 2019 

Směrnice nabývá platnosti dne: 14. 11. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 15. 11. 2019 

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

předpisu. 

 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici. 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy 

 

A. Práva a povinnosti žáků 

 

1. Žáci mají právo 

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

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

prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinen se stanovisky  

a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů se zabývat. 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, fyzického a psychického násilí, nedbalým 

zacházením. 
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g) na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek. 

h) být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole. 

i) ch) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se cítí v nepohodě nebo má 

jakékoli trápení. 

j) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají, a to adekvátní formou, přičemž 

tomuto musí být věnována patřičná pozornost. 

k) žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na 
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu 
a činnosti ve škole. 

 

2. Žáci jsou povinni 

 

a) řádně docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících vhodně a čistě 

upraveni a oblečeni, řádně se vzdělávat a připravovat se na vyučování, účastnit se činností 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. 

Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 

b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví  

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

c) plnit pokyny všech zaměstnanců školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy  

a školním nebo vnitřním řádem. 

d) chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů všech zaměstnanců školy, dodržovat 

školní řád školy a řády odborných učeben. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své, ani jiných osob. 

e) řídit se Vnitřním řádem školní družiny. 

f) Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní 

prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý  majetek před poškozením, nosí do školy 

učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

g) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory 

v čistotě a pořádku, chránit školní i soukromý majetek před poškozením, nosit do školy učebnice  

a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

h) chránit 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). 

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

odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

j) dodržovat pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu. 

k) vždy dělat škole čest a dbát jejího dobrého jména. 

l) respektovat práva druhého, je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další 
formy omezování práv druhého. 

m) usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací. 
n) nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby bez vědomí učitele, a to i o přestávkách. 
o) nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je nepřípustné 

užívání a přechovávání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků. 
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p) nenosit do školy literaturu ani jiné tiskoviny s pornografickým či vulgárním obsahem, obsahem 
propagující hnutí směřující k potlačování národnostních a sociálních svobod občanů garantovaných 
Ústavou a zákony ČR, směřujících k propagaci fašismu a rasové nesnášenlivosti. 

q) mít vypnutý mobilní telefon v době vyučovacích hodin. 
r) nenosit do školy ani na akce pořádané školou žádné audiovizuální prostředky (MP3. CD, DVD 

přehrávače, fotopřístroje, diktafony, kamery aj.), žákům je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové 
nahrávky a jejich zveřejňování na sociálních sítích. Výjimku může v konkrétním případě stanovit 
vyučující. 

s) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou (vč. šperků, mobilních telefonů, finanční 

hotovosti apod.) a také předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

Ve výjimečných případech si může žák uložit finanční hotovost ihned po příchodu do školy  

u pedagogického pracovníka. 

t) informovat bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele v případě ztráty osobní věci. 
u) poskytnout pomoc spolužákům v rámci svých možností, oslovit zaměstnance školy, aby mu pomoc 

zajistili. 
 

Zvláště závažné porušení povinností žáka (tj. zvláště hrubé, opakované slovní a úmyslné fyzické útoky 

vůči zaměstnancům nebo ostatním žákům školy) ředitelka školy musí nahlásit na OSPOD a na Státní 

zastupitelství. 

 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

1. Zákonní zástupci mají právo na 

 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě. 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole. 

c) informace o škole podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

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

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského 

zákona. 

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

týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

g) u žáků 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. 

h) volit a být voleni do školské rady. 

i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka. 

j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

k) požádat o uvolnění dítěte z vyučování vždy písemnou formou a včas v případě předem známé 

absence. 

 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 
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b) na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka. 

c) informovat školu a školské zařízení 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, poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 

postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. 

d) zajistit, aby se žák zúčastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních 

žáků. 

e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto 

školním řádem. 

f) oznamovat škole a školskému zařízení 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. 

g) za chování žáků mimo školu a mimo školní akce plně odpovídají zákonní zástupci žáka. 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 

 

A. Režim činností ve škole 

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve 

než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které 

jsou přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí 

nejpozději do 14.30 hodin. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze 

vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena 

rodičům. 

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne. Žákům je umožněn vstup do budovy 

nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního 

vyučování, tuto dobu tráví pod dohledem vyučujícího, který vede odpolední vyučování. V jinou dobu 

vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický 

dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů 

je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje 

přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut. 

 

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně do své uzamykatelné šatní skříňky, 

kterou řádně uzamknou, ihned odcházejí do učeben, kde klíč vloží do boxu k tomu určenému.  

V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího. 
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5. 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. 

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými  

i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům. 

 

7. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, 

vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet 

žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, 

personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na 

jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 

 

8. 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. 

 

9. 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. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení žáka, které vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních žáků, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně 

oznámit tuto skutečnost nadřízeným zaměstnancům. 

 

10. Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům  

a institucím. 

 

11. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí 

určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. Žákům není dovoleno o všech přestávkách pohybovat se 

na jiných patrech bez souhlasu vyučujícího. 

 

12. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.40 do 16.00 hodin. Úřední hodiny jsou vyznačeny  

u vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy. 

 

13. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí 

vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve školní budově jen se svolením vyučujících a pod 

jejich dohledem. 

 

14. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou (vč. šperků, mobilních telefonů, finanční 

hotovosti apod.) a také předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

Ve výjimečných případech si může žák uložit finanční hotovost ihned po příchodu do školy  

u pedagogického pracovníka. 
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15. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních  

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

 

B. 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 pověřeným 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 ředitelka školy na základě 

vyhodnocení rizik. 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 podepsáním Hlášenky akce ředitelkou školy. 

 

4. 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 předem 

zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

 

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 účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 

 

6. Škola zařazuje do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu 

nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také 

další aktivity jako bruslení, školy v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně 

způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho 

roku. 

 

7. Pro pořádání mimoškolních akcí (školní výlety apod.) platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je 

určen ředitelkou školy. 
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8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na 

vysvědčení. 

 

9. 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 a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

C. Docházka do školy 

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do 

školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců 

žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci 

žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší 

dobu uvolňuje třídní učitel. 

 

2. V případě předem známé nepřítomnosti žádá zákonný zástupce třídního učitele o uvolnění žáka. Žák 

může odejít z vyučování pouze na základě předem předložené písemné omluvy zákonných zástupců 

v žákovské knížce nebo na omluvném listě. Při uvolnění u předem známé absence na více než tři dny 

je nutné písemně žádat o uvolnění ředitelku školy. V jednotlivých odůvodněných případech může 

škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole. 

 

3. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní 

způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 

D. Pravidla chování žáků ve škole 

 

1. Žák zdraví všechny osoby ve škole. Všechny zaměstnance školy zdraví  i na veřejnosti. 

 

2. Ke všem pracovníkům školy a dospělým osobám ve škole i na veřejnosti se žáci chovají slušně  

a zdvořile. 

 

3. Tělocvična školy, odborné učebny, mají své vlastní provozní řády, se kterými jsou žáci seznámeni  

a tyto řády respektují. 

 

4. Bez vědomí zaměstnanců školy, žáci nevstupují svévolně do sborovny, ředitelny či jiných provozních 

místností. 

 

5. Žáci respektují zvonění oznamující začátek a ukončení vyučovací hodiny. 

 

6. Žák je připraven na počátku každé vyučovací hodiny na svém pracovním místě, kde má nachystány 

pomůcky do výuky. 
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7. V případě nepřipravenosti žáka na výuku, je povinen se omluvit s odůvodněním vyučujícímu. 

 

8. Při vzájemné komunikaci ve třídě i mimo třídu, žák respektuje společenská pravidla a domluvená 

pravidla třídy. 

 

9. Do odborných učeben se žáci přesunují podle pokynů vyučujících. 

 

10. Žáci stravující se ve školní jídelně, odcházejí do jídelny společně s pedagogickým dozorem a dle jeho 

pokynů. Respektují všechna pravidla slušného chování při vzájemné komunikaci k zaměstnancům 

školní jídelny, chovají se dle pravidel stolování a dodržují vnitřní řád provozu školní jídelny. 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani 

jiných osob.   Pohybují se krokem na chodbách i na schodištích chodí zásadně vpravo.  Žáci vždy svým 

chováním usilují o zabránění či snížení rizika možného úrazu. 

 

2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dohled způsobilou osobou. 

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu 

při akci pořádané školou, žáci mají povinnost ihned nahlásit vyučujícímu, nebo pedagogickému 

dohledu. 

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči (tj. varná konvice, varná deska, lednice), 

vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga. Žáci mají přísný zákaz zapojovat do sítě 

nabíječky k přenosným zařízením (např. mobilní telefony, tablety, iPady aj.). 

 

5. V rámci prevenci před možným požárem žáci nenosí do areálu školy zápalky, zapalovač či jiný zdroj 

otevřeného ohně. 

 

6. Při větrání tříd se žáci nevyklánějí z oken, nevyhazují z nich žádné předměty. 

 

7. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, na hřištích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tato místa dané 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 vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou 

akcí mimo školu. Poučení provádějí také učitelé předmětů, kde hrozí zvýšené riziko úrazů (tělesná 

výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova). 
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8. Školní budova je přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna 

kontrola přicházejících osob, při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý  

z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy  

a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Žáci mají přísný zákaz vpustit do školní 

budovy jakoukoliv osobu. 

 

9. Šatna se šatními skříňkami žáků je uzamykána provozním zaměstnancem v 8.00 hodin. Po skončení 

výuky je šatna odemčena pedagogem, který ukončí výuku jako první. Po ukončení provozu školy je 

šatna opět uzamčena provozním zaměstnancem. 

 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 

předcházení vzniku rizikového chování poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 

 

11. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni bezprostředně oznamovat veškeré údaje související s úrazy 

žáků ředitelce školy, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

12. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou 

přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten a stravující se 

žáky pak do školní jídelny. 

 

13. 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, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto 

skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují 

zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení 

školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření 

jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení 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 dozvěděl první. 

 

14. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby 

uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky  

v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů a přestávek. 

 

15. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To 

neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven 

zdravotnickým zařízením. 
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16. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České 

republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

a) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci 

žáka. 

b) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 

c) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové 

jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin 

překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

d) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách 

školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (c). 

 

17. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 

informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči 

komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 

18. Zákaz činností a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy. Ve škole není povolena činnost 

politických strana  politických hnutí ani jejich propagace. Není zde povolena reklama, která je 

v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání. Je zakázána reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, 

psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících životní prostředí. 

 

IV. Evidence úrazů 

 

1. 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. 

 

2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků (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 (školské 

zařízení) o úrazu dozví. 

 

3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte či žáka ve škole nebo 

školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných 

formulářích. 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. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost 

zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České 

školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) 

vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud 
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je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zákonnému 

zástupci žáka. 

 

4. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu 

hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti  

s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo 

školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je 

škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví 

žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno. 

 

5. 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 

(školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – 

zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. 

 

6. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru 

Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce. 

 

7. 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 planých právních předpisů. 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 

strany žáků 

 

1. 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. Při nemožnosti 

vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci, je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům 

sociální péče. 

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. 

 

3. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání přidělené učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních 

ročníků 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 školního roku v řádném stavu. V případě poškození učebnic bude 

škola požadovat náhradu škody za poškození bezplatně poskytnutých učebnic. Tato škoda bude 

vyměřena třídním učitelem na základě velikosti poškození učebnice a její pořizovací hodnoty. 
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4. Žáci mají zakázáno nosit a užívat své vlastní sportovní náčiní (hokejky, míče aj.) ve vnitřních  

i venkovních prostorách školy. 

 

5. Žáci mají přísný zákaz manipulovat s termohlavicemi tepelných těles, ovládači ke vzduchotechnice, 

interaktivními tabulemi a notebooky pedagogů. 

 

6. Knihy z žákovské knihovny si žáci smí půjčit pouze se svolením pedagoga zodpovídajícího za chod 

žákovské knihovny. Knihy budou žákům půjčovány na základě Pravidel žákovské knihovny. 

 

7. Používání počítačové techniky v učebně IC a AJ se řídí řádem této učebny. 

VI. Školní stravování 

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitelka školy tyto podmínky 

pro poskytování školního stravování ve spolupráci s vedoucí školní jídelny: 

 

- cenu obědů 

- způsob placení – bezhotovostní 

- nejzazší datum úhrady 

- způsob přihlašování a odhlašování 

- výdej do jídlonosičů 

- organizaci výdeje – dohledy, doba stravování pro cizí strávníky atd. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec 

Mgr. Soňa Jarošová. 

 

2. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu. Uložení řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním 

řádem školy. 

 

3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím 

způsobem: vyvěšením v chodbě školy, v jednotlivých učebnách školy a na webových stránkách školy. 

 

4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě a pedagogické radě dne 6. 11. 

2019. 

 

5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 15. 11. 2019, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách. 

 

6. Školní řád Základní školy v Těškovicích byl projednán a schválen Školskou radou dne 13. 11. 2019. 
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7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je 

pro ně zpřístupněn v chodbě školy a na webových stránkách školy. 

 

8. Řád nabývá účinnosti dnem 15. 11. 2019. 

 

VIII. Součásti Školního řádu 

 

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. 

2. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. 

 

 

 

V Těškovicích dne 5. 11. 2019     Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka školy 


