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Poznámka

Školní řád
Článek 1 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. Směrnice je součástí organizačního řádu školy
Článek 2 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
Práva a povinnosti žáků
1. Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) 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 s tím, že ředitel školy je
povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 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) 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,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
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2. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických
a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby
neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností
organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových
kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci
pololetí.
5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a
školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem.
8. Žáci 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).
9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
10. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování
žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin.
11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo 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. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v
souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo
jinému zaměstnanci školy.
12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů
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odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných
skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a
zajistí jejich bezpečnost.
13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.
14. Při vyučování musí být zcela vypnuty mobilní telefony a uloženy v tašce. V případě
porušení tohoto bodu školního řádu je učitel oprávněn žákovi mobilní telefon odebrat a uložit
v kanceláři školy, kde si ho žák může týž den po skončení výuky vyzvednout. Vyučující smí
při konkrétních aktivitách žákům používání mobilů dočasně povolit. Pokud tak učiní,
zodpovídá plně za to, že mobily nebudou při dané činnosti zneužity. Opakované nedovolené
používání mobilu v hodinách je závažným porušením školního řádu.
15. Za závažné porušení školního řádu se považuje pořizování fotografií, audio a
videozáznamů v prostorách školy bez souhlasu pracovníka školy. Zveřejnění takových
záznamů je hrubým porušením školního řádu. Během přestávek žák nemůže bez povolení
učitele použít mobil.
16. Žák je povinen vypracovávat zadané domácí úkoly. Domácí úkoly slouží především k
procvičení a zopakování látky probrané ve škole. Rodič svým podpisem stvrzuje fakt, že úkol
byl vypracován ještě před odchodem žáka do školy v den odevzdání (např. doma). Podpisem
rodič neručí za správnost.
Domácí úkoly se zpravidla žákům zadávají písemně na tabuli, žák si zapíše úkol do svého
úkolníčku.
17. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Článek 3 Provoz a vnitřní režim školy
A. Režim činnosti ve škole
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích
hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 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 hod. dopoledne a 15 minut před začátkem
odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců
školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu
jejich pobytu ve školní budově.
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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 50 minut.
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do
učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam.
5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřeným 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 ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý
a způsobilý k právním úkonům.
7. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
8. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
9. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v
odstavci 8, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
10. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké
příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.

přestávky jsou za

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 a zveřejňuje na veřejně přístupném místě.
Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O
snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním
znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro
činnost školní družiny.
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
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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 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.
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 nejméně 1 den 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 kursy 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:
- školní výlety.
Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou
být zařazeny také další aktivity jako bruslení, 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.
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. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo
jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku
předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní
zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem
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písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje
příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.
2. Ředitel 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. Zákonní zástupci žáků – jejich práva a povinnosti
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:
1. svobodnou volbu školy pro své dítě,
2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
školského zákona,
6. 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,
7. volit a být voleni do školské rady,
8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
9. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka,
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
3. 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, údaje o tom, zda je dítě
zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
5. 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
dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
E. Zaměstnanci školy
1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem 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 dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují
ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním,
prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu
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zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a
soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky.
Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na
žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění.
Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních
katalogů a žákovských knížek, při hovorových hodinách a třídních schůzkách s rodiči.
Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna
informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu.
Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.
2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a
výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.
3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken,
uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední.
4. Ve škole se nekouří.
5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je
povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou.
Článek 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 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.
2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dozor 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 hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému
dozoru.
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením
bez dozoru učitele.
5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, v keramické dílně, počítačové učebně zachovávají
žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny.
Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině
školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků
provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou
akcí mimo školu a před každými prázdninami.
6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci
školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.40 - 8.00 školnice; při odchodu žáků domů z
budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který
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otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se
nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně
otevíratelné dveře hlavního vchodu.
7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání
ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech,
skříních ve třídě, ponechávat je ve škole přes noc.
8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků,
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do
šatny a stravující se žáky pak do školní jídelny.
11. Pedagogičtí zaměstnanci 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 ředitele školy 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.
Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo,
adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
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 dověděl první.
12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru
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,
přestávek a stravování.
4. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky
žákem
Doporučené postupy školy
1.
Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní
činnosti.
2.
Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových
látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
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3.
Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“)
jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
4.
Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění
jejich ochrany před tímto jevem.
5.
Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou,
která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
6.

Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.

7.
Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o
nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech
souvisejících se školními aktivitami.
8.
Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i
jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení
situace.
9.
Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL
je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány
sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
10.
V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností
a zákonným zástupcům žáka.
4.1.1 Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí
žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
1. Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu
kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o
základním vzdělávání.
Konzumace tabákových výrobků ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné
mu v další konzumaci zabránit.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek),
který založí školní metodik prevence do své agendy.
4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce
nezletilého žáka.
5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou
působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
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6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené
školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.
4.1.2. Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno.
Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu
podporovat.
1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době
školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
2.

Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a
životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního
řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od
koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí
vedení školy.

6.

V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

7.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

8.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky.

9.

Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálněprávní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

10.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11.

Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků
k užívání alkoholických nápojů.
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12.

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě
předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním
testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

13.

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole
1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a)
b)
c)
d)

Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
Zpracují stručný záznam o události.

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické
struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol
nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého
byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá,
uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je
přítomen ředitel
d) školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do
své agendy.
e) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o
opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
f) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka,
který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
4.1.3. Omamné a psychotropní látky
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a
psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu
docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a
přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním
řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele,
důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na
pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188
a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje
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trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR
nebo státnímu zástupci.
Konzumace OPL ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
2.

Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.

3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního
řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

6.

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

7.

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

8.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce
vyžadovat pomoc.

9.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).

10.

Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště dítěte.

11.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

12.

Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením
školního řádu.

13.

Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.

14.

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním
testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
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15.

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Distribuce OPL ve škole
1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto
zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje,
není nijak rozhodující.
2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako
trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je
stanovený školním řádem.
3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL,
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany
obce s rozšířenou působností.
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným níže.
Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo
nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do
školního trezoru.
O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
B.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo
který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce žáka.
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(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše
uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou
známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL
u sebe, postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této
situace spadá do kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka
v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
4.1.4. Krádeže, vandalizmus
Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami
protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.
Jak postupovat preventivně proti krádežím
Krádeže jsou protiprávním jednáním, jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude
tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému
(jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které
může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí
s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit,
případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají
stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející
s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo
odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá
do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský
zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví
vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc
pedagogickému pracovníkovi školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným
v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit
poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám
pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a
současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
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Jak postupovat preventivně proti vandalismu
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o
bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky
opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání
vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a
pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném
zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého
dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
Článek 5 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí,
žáků a studentů.
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. 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.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění
svých věcí.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
5. Žákům školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty 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 a učební
texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o
takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci
roku v řádném stavu.
Článek 6

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

1. Hodnocení a klasifikace žáka
Tento řád je vydán na základě vyhlášky č.48/2005, o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, která upřesňuje paragrafy zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon):
1.1
Celkový prospěch žáka
je hodnocen:
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a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než
2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm
velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
1.2
Postup do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl".
2. Metodický pokyn pro hodnocení a klasifikaci
2.1
Obecné zásady:
- Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
- Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
2.2
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci :
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
-

-

soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými
testy,
kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
analýzou výsledků činnosti žáka,
konsultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími
psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,
rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka,

Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky
hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do
14 dnů.
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2.3
-

-

-

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou
žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.
Klasifikace žáka
Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační
období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně,
nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o
stavu klasifikace ve třídě.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování
učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky, konzultační
dny),
třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,
ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází,
dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené
klasifikační období.
Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje
návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako
podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období.

2.4
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z
požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:
-

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,
kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a
motorické činnosti
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-

-

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí,
kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,
kvalitu výsledků činností,
osvojení účinných metod samostatného studia.

2.4.1 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti,přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
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grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření.

2.5

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti.
Při klasifikaci v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu
základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:
-

vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech,
kvalitu výsledků činností,
organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

2.6 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
výchova.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 se v souladu s požadavky učebních osnov
hodnotí:
- Stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná
zdatnost,
- výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
2.6.1 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní .Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební,
branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim
aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře
estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu.
Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
3. Hodnocení a klasifikace chování žáků
Obecné zásady
- Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické
radě.
- Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
- Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k
uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření
byla neúčinná.
- Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně
odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky
především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody
udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, jeví se objektivní hodnotit
žáka za chování zejména ve škole, ale ve vážných případech přihlédnout k chování i
mimo školu, jedná-li o se případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.
3.1
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování :
Stupeň 1 (velmi dobré)
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Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu
školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření
pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu
školy. Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Nepříspívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy;
zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu
nebo se dopouští poklesků v mravném chování.
4. Specifické poruchy učení
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postižení. U žáka s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování
rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
Pokyn MŠMT ČR č.j. 23 472/92-21, specific. vývoj.

poruchy

Zjišťování vědomostí a dovedností žáka Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a
dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a
na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí
přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v
nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho
předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování)
u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a
to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo v pětiminutovce u dyspraktického
dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje motoriky).
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo
ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat
zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl.V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl
(např. analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje
komplexní situaci, při které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se
na větší počet jevů - např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání,
obava z trestu apod.
4.1 Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější
srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a
nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech
nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení.
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Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na
zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem
rodičů během celého jejich vzdělání (nejen na základní škole), hodnoceny z mateřského
jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a
závěrečném vysvědčení). Mohou být osvobozeny od přijímacích zkoušek na střední školy z
mateřského jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům
posuzovat, jako by tuto zkoušku úspěšně složily.
U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde
výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny.* o specifických poruchách viz na str. 35
(Specifické vývojové poruchy učení). Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze
u dětí se specifickými poruchami učení hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po
dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá.
Užití tohoto postupu závisí na konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce, které
mohou některé dítě znevýhodňovat. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné
postupně přecházet k běžné klasifikaci.
Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se
specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce ( o jeden stupeň i o
několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi
individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných
vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný ( jedna z podstatných podmínek pro zdravý
rozvoj osobnosti).
5. Klasifikace žáka - obtíže
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí
ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být
provedena nejpozději do září. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník.
6. Klasifikace žáka - pochybnosti o správnosti
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi
vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení u
příslušného krajského úřadu.
Je potřebné předcházet takovýmto situacím včasným informováním třídního učitele, ředitele
školy a rodiče
7. Alternativní formy hodnocení
Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka použito širší slovní hodnocení. O použití
širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu
zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován známkou.
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Pokyn MŠMT ČR č.j. 22749/94-22-23, alternativní formy
Hodnocení prospěchu a chování žáků se podle obecně závazných předpisů na konci 1. a 2.
pololetí školního roku provádí na tiskopisech vysvědčení, které byly schváleny MŠMT ČR.
7.1 Slovní hodnocení
Prospěch žáka základní školy v jednotlivých předmětech a jeho chování mohou být
hodnoceny formou širšího slovního hodnocení.
Širší slovní hodnocení se píše na zvláštní tiskopis vysvědčení.
8. Uvolnění z výuky
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, rubrika se
proškrtne. Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí klasifikovat ani v náhradním termínu, vyplní se
"neklasifikován". Pokud žák nebyl klasifikován ve 2. pololetí, opakuje ročník. Důvody pro
uvolnění nebo neklasifikování žáka se uvedou v katalogovém listu žáka.
Ředitel školy určí způsob zaměstnání žáka v době vyučování předmětu, ze kterého byl
uvolněn. Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy
na základě žádosti zástupce žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice odpovídá v plném znění předchozí směrnici, ve směrnici se mění název
organizace po sloučení s Mateřskou školou Žimrovice.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2016

…………….………………………………
David Šrom, ředitel školy
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Školního řádu

Příloha č.1

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Článek 1 Obecná ustanovení
Na základě ustanovení 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. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu,
stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro
rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu
dětí do ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání.
Článek 2 Přihlašování a odhlašování
2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která
zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům,
vyřizování námětů a stížností.
2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
2.3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek. Poplatek se platí na měsíc předem, lze jej
zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může
rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce.
2.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny
sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou
zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od
docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je
uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou
nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
2.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj
liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
2.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
žáka.
Článek 3 Organizace činnosti
3.1. Provozní doba ŠD je od 11,40 do 15,40 hodin.
3.2. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
3.3. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky.
Pokud ostatní třídy končí později, přecházejí děti do školní družiny samostatně.
3.4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy
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3.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, klidové hry
a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o
řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
Činnost může být organizována v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný
pedagog nebo rodič.
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních
povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů
(pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly
neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení
problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích
a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD
(např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
3.6. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
3.7. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při
dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka,
nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.
3.8. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat
zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k
pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce
do ŠD, může být poskytována za úplatu.
3.9. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní
a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství
v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD.
3.10. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte ze školní družiny do konce provozní doby,
školské zařízení (pedagogický pracovník) postupuje následujícím způsobem:
3.10.1. Školské zařízení (pedagogický pracovník) telefonicky kontaktuje zákonného zástupce
nebo jím pověřenou osobu, a to v případě potřeby i opakovaně. Pokud se podaří zákonného
zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo
předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné dítě odevzdat i jiné osobě než osobě,
která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte z družiny pověřena v písemné přihlášce k
účasti v družině, a případně též na jiném místě než v družině. Se zákonným zástupcem je
možné rovněž dohodnout, že dítě může odejít z družiny samo, je-li to přiměřené jeho věku a
pokud to nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Tuto informaci potvrdí zákonný
zástupce dítěte pedagogickému pracovníkovi SMS zprávou, případně o telefonické domluvě
se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou ohledně vyzvednutí dítěte sepíše
pedagogický pracovník záznam.
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3.10.2. V případě, že se družině (pedagogickému pracovníkovi) opakovaně nepodaří
telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný
zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani
jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z družiny vyzvednout, kontaktuje
pedagogický pracovník ředitele školy, který kontaktuje za účelem zajištění přiměřené péče o
dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se
školské zařízení (družina) nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí
pedagogický pracovník záznam.
Článek 4
BOZP
4.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji
činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, kuchyňka, keramická dílna, školní
zahrada,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o
BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.
3.2. Pitný režim je zajištěn – pitná voda z barelu.
Článek 5 Chování žáků
5.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve
škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
5.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
5.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky,
který je vyvěšen v učebně.
5.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení
školského zákona, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy,
klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
4.5. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD,
pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,
ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných
zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá
tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání
rodičů).
Článek 6 Dokumentace
6.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné
docházce),
b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o
rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD,
třídní kniha (přehled výchovně vzdělávací práce),
c) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
d) celoroční plán činnosti,
e) řád školní družiny
V Žimrovicích dne 2.1.2018

…………………………………
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Školního řádu

Příloha č.2

ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY
Článek 1 Obecná ustanovení
Řád školní dílny se vztahuje na provoz specializované polytechnické učebny školy, ve které
se vyučují praktické činnosti a probíhají zájmové útvary školy.
Součásti této učebny je keramická dílna a dílna pro praktickou výuku.
Článek 2 Chování žáků a základy bezpečnosti
2.1 Vstup žáků je povolen jen v přítomnosti pedagogického pracovníka.
2.2 Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně nástroje a
nářadí.
2.3 Žáci v dílnách používají pracovní oděv, pevnou obuv, do výuky nosí předepsané
pomůcky.
2.4 Vyučující vydá jednotlivým žákům nástroje a nářadí, případně předá žákům klíče od
pracovních stolů. Žáci ihned překontrolují přidělené nástroje a každou závadu hlásí
vyučujícímu. S přidělenými nástroji, materiálem a jiným vybavením dílny žáci zacházejí
šetrně, ohleduplně, každou závadu ihned hlásí vyučujícímu.
2.5 Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího, dodržuje přesně
naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji, a to předepsaným
způsobem.
2.6 Každé poranění hlásí vyučujícímu, který zajistí první ošetření a další náležitosti.
2.7 Ze školní dílny žáci neodnášejí žádný materiál, nástroje ani nářadí bez souhlasu
vyučujícího.
2.8 Před ukončením vyučování odevzdá každý žák na pokyn vyučujícího hotový výrobek
nebo jeho rozpracovanou část, uloží řádně a pečlivě očištěné nářadí, nástroje a náčiní,
překontroluje jejich stav a počet, nedostatky nahlásí vyučujícímu.
2.9 Po skončení práce žáci řádně uklidí svá pracoviště. Používají smetáček a lopatku, zvláště
kovové piliny, odřezky a odstřižky neodstraňují holýma rukama. Při práci s keramikou
otřou pracovní plochy vlhkým hadrem.
2.10 S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem učitele.
Žáci nepracují na zařízení s napětím nad 50 voltů. Nepracují na strojích umístěných v
dílně nebo v přípravně materiálu, ani je nezapínají, nemanipulují a nezapínají keramickou
pec. Do zásuvek nesmějí zapínat žádné spotřebiče.
2.11 Bez souhlasu učitele se žáci nevzdalují z učebny.
2.12 Žáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, ani nikoho
jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo
majetek školy, upozorní vyučujícího.
Článek 3 Pokyny pro zajištění požární ochrany
3.1 Látky, papír a jiné hořlavé látky nesmí být v těsné blízkosti keramické vypalovací pece.
S vypalovací pecí smí pracovat pouze osoby proškolené. O jejich proškolení existuje zápis.
3.2 K hašení všech elektrických zařízení školní dílny se použije hasící přístroj práškový.
3.3 Pedagogický personál je seznámen s umístěním vypínačů elektrické instalace a hlavního
uzávěru plynu.
V Žimrovicích dne 1.9.2015

……………………………
David Šrom, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Příloha č.3

Školního řádu

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Obecná ustanovení
1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní
jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 do 14,00 hod.
3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci
školy.
4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních
stravovacích návyků. Dozírající pracovníci
a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a
koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o
degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve
stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso,
přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy,
b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy
upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,
c) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení –
pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,
d) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky
probíhá před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení do ulice,
nikoli přes výdej do školní jídelny,
e) sledují dodržování jídelníčku,
f) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,
g) regulují osvětlení a větrání,
h) sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy. Roztřídění nádobí,
seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení,
j) poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení (vzduchotechniku) a
uzamyká místnost jídelny.
5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně
stolů a podlahy znečištěných jídlem.
6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita
k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.
7. Vedoucí stravovacího zařízení jako samostatného právního subjektu vydává soubor pokynů
pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla
při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále
tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.
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8. Pracovnice výdeje stravy vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období 1 týdne předem.
9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci
v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby
znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být
v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.
10. Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních
hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména
a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
b) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
c) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv ,
d) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci
s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní
práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,
e) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při
hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před
použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,
f) používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby
kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,
g) případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány
ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).
Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec:

V Žimrovicích dne 1.9.2015

…………………………………..
David Šrom, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Školního řádu

Příloha č.4

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU VÝDEJNY
STRAVY
1. Stručný popis zařízení
2. Osnova – evidence kontrolních postupů HACCP
1. Stručný popis zařízení:
Výdejna stravy základní školy je v prostorách školní budovy. Je zde malá kuchyň a jídelna.
Kuchyň je vybavena dvěma nerez dřezy (jeden je na nádobí, druhý na várnice), skříňkami
na nádobí, sporákem, myčkou, lednicí, mikrovlnou troubou. Má dvě okýnka. Jedno určeno na
výdej stravy, druhé na odkládání použitého nádobí.
Jídelna je vybavena stoly a židlemi.
2. Osnova – evidence kontrolních postupů HACCP :
Při převzetí dovezeného jídla pracovnice výdeje stravy změří teplotu jídla. Bude dodržována
teplota minimálně + 60 stupňů Celsia. Kritickým kontrolním bodem je měření teploty před
výdejem jídla.
Teploty HACCP pracovnice výdeje stravy zapisuje.

V Žimrovicích dne 1.9.2015

………………………………………
Mgr. David Šrom, ředitel
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Školního řádu

Příloha č.5

HACCP VÝDEJNY STRAVY ZŠ ŽIMROVICE
A. ANALÝZA RIZIKA
1. Vymezení činnosti odpovědnosti provozovatele
Bezpečné nakládání s odpadem: ADP Žimrovice, Karel Vavřínek
Bezpečné postupy regulace škůdců (deratizace, dezinsekce): Provádí firma DDD – Pěček,
Jeseník
Sanitační opatření (čištění a dezinfekce): viz sanitační řád
Zajištění kvality vody: veřejný vodovod
Rozsah činnosti: výdej teplých, studených pokrmů, moučníků, příprava nápojů
2. Tým sestavení pro kontrolu kritických bodů
Členové týmu HACCP

Jméno

Funkce

Pracovnice provozu

Jana Víchová

pracovnice
výdeje stravy

Datum

Podpis

3. Zjištění očekávaného použití výrobku
Výrobky jsou určeny pro školní stravování pro předškolní děti – věková kategorie 6-10 let a
zaměstnance školy. Jídla jsou podávána ve výdejně školy. Do výdejny je strava dopravována
v uzavřených termonádobách v termoportech z MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520.
4. Popis technologických postupů: dovezené pokrmy jsou připravovány dle receptur pokrmů
pro školní stravování využívané ŠJ odkud se obědy dováží
4.a Popis výrobku - nápoje – studené , teplé
Druh výrobků:

Charakteristika druhu výrobků:
Určení výrobků:

Nápoje
Studené nápoje připravené z čerstvé pitné vody
z veřejného vodovodu, popřípadě dochucené
sirupy, zeleninou, ovocem či bylinkami
Teplé nápoje – čaje ovocné, bylinnépřipravené z čerstvě napuštěné pitné vody
z veřejného vodovodu zahřáté na 100°C, čaje
mohou být dochuceny medem, cukrem či
sirupy.
Nápoje jsou připravovány bezprostředně před
výdejem, k zajištění pitného režimu ve škole
jsou připravovány dle potřeby.
Nabízení a podávání ke konzumaci ve
stravovací službě či ve škole.
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Názvy výrobků, seznam používaných
potravin, charakteristiky výrobků,
technologické postupy :
Mikrobicidní, mikrobistatické ošetření :

Všechny parametry uvedeny v recepturách.

Dodavatelé používaných potravin :
Způsob použití :

Viz seznam v příloze
Výrobky jsou určeny k přímé spotřebě
bezprostředně po výrobě
Bezprostředně před výdejem svačin, obědů,
přesnídávek nebo dle aktuálnosti při zajištění
pitného režimu ve škole.

Doba spotřeby, skladovací podmínky :

5. vymezení vstupní potraviny/pokrmů
vstup
nebezpečí
Mikrobiální kontaminace,
Teplé
mechanická
pokrmy
kontaminace (úlomky …),
chemická kontaminace

• Voda

• Kontaminovaná voda

• Porušený obal, kontaminace
• Chlazené potraviny
cizími předměty, znečistění
potraviny chemickými
látkami, mikrobiálně zkažený

Příprava bezprostředně před výdejem, či dle
potřeby k zajištění pitného režimu ve škole.
Příprava vždy z čerstvé pitné vody z veřejného
vodovodu, ovoce, zelenina, bylinky používané
k dochucení jsou důkladně myty.

ovládací metody

kontrola
- vizuální
• Vizuální a senzorické posouzení kontrola
pokrmů (pokrmy vykazující
znaky
kažení, zápach, zapaření, barevné - teploměr
změny či kontaminaci
mechanickými
nečistotami nepřijímat)
• Kontrola teploty
• Spolehlivý dodavatel
• Zásobení výrobny tekoucí
- vizuální
pitnou
kontrola
vodou napojenou na zdroj pitné
vody.
• Pro přípravu a výrobu pokrmů
se nesmí
používat teplá voda z vodovodní
sítě.
• Pára pro přímý styk s
potravinami a
pokrmy nesmí být zdrojem zdraví
škodlivých látek a kontaminovat
potraviny
a pokrmy.
- vizuální
• Spolehlivý dodavatel
kontrola
• Smyslová kontrola produktu,
kontrola
neporušenosti obalu, kontrola
- teploměr
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produkt, pomnožení
mikroorganismů

teploty
výrobku (dodržení
chladírenského
řetězce)

6a. Diagram výrobního procesu – výdej pokrmů

6. Analýza nebezpečí
Výdej
Kontaminace
pokrmu-likvidace
Doprava (např.:mikroorganism
k výdeji y,
chemickými látkami,
cizími
předměty apod.)
v důsledku např.:
- nedodržování osobní
a
provozní hygieny
- nesprávného
zacházení
(např. úchova pokrmu
po dokončení tepel.
úpravy déle než 4
hod) - nedodrženi
podmínek
(např. teplota
neodpovídá,
časová prodleva mezi
dokončením procesu a
prodejem je příliš
dlouhá)
- křížové kontaminace

Pro všechny druhy pokrmů:
- kontrola dodržení hygienických podmínek

- proškolení
pracovníka

- spotřeba do 4 hodin od výroby
- prevence křížové kontaminace
- používání čistých pomůcek
- dodržování osobní a provozní hygieny
- používání čistých pracovních oděvů
(pravidelná výměna oděvů)

CCP

Teplé pokrmy:
- kontrola teploty pokrmů při výdeji a doby od
přípravy po výdej (teplé pokrmy se
uchovávají +60°C, strávníkovy se vydávají do
čtyř hodin
od přípravy, v době podání musí mít
min.+60°C)

CCP

CCP
Studené pokrmy:
- dodržení chladírenského řetězce, uložení
v chladu do 8°C
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- používání nečistých
pracovních pomůcek
- používání špinavých
pracovních oděvů
- nedostatečného mytí
pracovních pomůcek
-nedodržování osobní
a
provozní hygieny

B. STANOVENÍ CCP, KRITICKÝCH MEZÍ A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ
Výrobní
Sledovaný
operace
znak
Skladování Teplota
studených
pokrmů

Výdej
teplých
pokrmů

Kritické
meze
Podle
požadavků
na danou
komoditu,
příklady:
Chladnice
max. 8°C

Postup
sledování
Měření
teploty
chladicího
zařízení

Frekvence Nápravná
sledování opatření
1x týdně - seřízení
intenzity
chlazení

Teplota
Min. 60°C Měření
1 x za
pokrmů při
teploty
výdej
výdeji
vpichovým
teploměrem

Postup /
Záznam
1x týdně

-přeskladnění do
jiného
zařízení
- odmrazení
- oprava
- ohřev na
- Záznam
předepsanou teploty
teplotu
- záznam o
vyřazení
pokrmu
- 1x za výdej
- při každém
vyřazení

Za nápravná opatření a vedení záznamu o nich je určená odpovědná osoba: Jana Víchová

7. Ověřování systém – Vnitřní (interní audit)
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Provádí k tomu pověřená osoba. Vnitřní audit je prováděn 1x za rok.
Audit obvykle zahrnuje: čistotu prostor, dodržování osobní a provozní hygieny, kontrolu
plnění postupů správné praxe a HACCP. Z vnitřního auditu je pořizován záznam, který
obsahuje konkrétní závěry z auditu s plánem nápravných opatření (zodpovědné osoby,
termíny apod.). Program auditu je obsažen checklist pro Sebehodnocení, který je přílohou této
příručky.
1x za 3 měsíce nebo v případě jakéhokoliv podezření na nefunkčnost, ať už chladícího
zařízení nebo teploměru monitorující teplotu v těchto zařízeních, je prováděna zkouška
správnosti měření teploměrů – všechny teploměry jsou uloženy na stejné místo v jednom
chladícím zařízení, popřípadě je zakoupen nový teploměr pro kontrolu ostatních teploměrů.
8. Školení pracovníků
Školeni pracovníků se provádí při nástupu nových pracovníků, při opakovaném zjištění
nedostatků, u stálých pracovníků pak jedenkrát ročně. Záznamy o školení pracovníků jsou
vedeny.
9. Zavedení dokumentace a vedení záznamů-základní dokumenty systému kritických
bodů:
- Písemná dokumentace jednotlivých kroků zaváděni systému HACCP,
- Popisy kritických kontrolních bodů
- Záznamy o sledování stanovených znaků v kritických bodech
- Záznamy o nápravných opatřeních
- Záznamy o provedení ověření metod sledování v kritických bodech
- Záznamy o proškolení pracovníků ŠJ
- Záznamy o vnitřních auditech, záznam o zkoušce správnosti měření teploty teploměry
- Záznamy o změně systému kritických bodů
Veškeré záznamy budou na provozovně uchovávány po dobu minimálně 3 měsíců zpětně,
záznamy o změně systému minimálně 1 rok.
Seznam související dokumentace:
- sanitační řád,
- provozní řád školní jídelny-výdejny
- alergeny, jejich značení a vyhledávání informací o alergenech, odpovědná osoba

V Žimrovicích dne 12.4.2018

………………………………………
Mgr. David Šrom, ředitel
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Příloha č.6

Školního řádu

ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY A ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Škola: Základní škola Hradec nad Moravicí – Žimrovice, okres Opava, příspěvková
organizace
Vydáno dne: 1.9.2015
Účinnost od: 1.9.2015
Počet stran: 2
Článek 1 Obecná ustanovení
Školní pozemek (dále jen školní zahrada) je majetkem zřizovatele školy Města Hradec nad
Moravicí a je v užívání Základní školy Hradec nad Moravicí – Žimrovice na základě
Zřizovací listiny.
Článek 2 Provozní řád
1. Všichni návštěvníci školní zahrady se chovají na pozemku ohleduplně, neničí zařízení,
vysázené dřeviny a rostliny. Na školní zahradě jsou všichni povinni zachovávat čistotu a
pořádek.
2. Žáci mají povolen vstup na školní zahradu jen v doprovodu vyučujícího.
3. Před zahájením vyučování se žáci shromažďují jen na přístupovém chodníku před
budovou školy. Mimo něj mají žáci vstup zakázán.
4. Na školní zahradu je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
5. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti bez povolení vyučujícího.
Lézt na kameny v průčelí školy (tzv. „svítící kameny“) a u vstupu do amfiteátru je
zakázáno. Je zakázáno vstupovat do vymezeného prostoru svítících kamenů.
Článek 3 Provoz antukového hřiště
1. Hřiště se před použitím kropí přednostně vodou studniční (uzávěr je v blízkosti solárního
panelu). Po ukončení hry se hřiště upraví pomocí hrábla a koštěte. Kropící hadice se po
ukončení vždy uklízejí na vymezená místa.
2. Po ukončení vyučovací hodiny nebo školní družiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a
nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které se v hodině použily.
3. Na hřišti je zakázána jízda na kole nebo na kolečkových bruslích.
4. Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro žáky školy,
případně i spolkům a občanům, kteří si hřiště pronajali na základě písemné smlouvy.
Článek 5 Školní jezírko a miniarboretum
1. Školní jezírko a miniarboretum slouží žákům a návštěvníkům školy k výuce a relaxaci.
2. Pohybovat se v tomto prostoru mohou žáci jen pod dohledem vyučujícího a to po
vymezených chodnících.
3. V jezírku je zakázáno se koupat, házet kameny ani jiné předměty.
Článek 5 Práce na školním pozemku
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1.
2.
3.

Při práci na pozemku žáci používají pracovní oděv a vhodnou obuv. Svěřené nářadí
používají jen na určené práce. Manipulací s nimi neohrožují své spolužáky.
Po ukončení prácí odevzdají žáci očištěné nářadí určené službě nebo vyučujícímu, který
je uklidí do nářaďovny.
Po skončení praktické činnosti si žáci umyjí ruce v sociálním zařízení ve školní budově.

Článek 6 Opatření při úraze
1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při úraze, v případě
potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného
do zdravotnického zařízení.
2. Zaměstnanci jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy o úraze.
Článek 7 Závěrečná ustanovení
Školní zahrada a její součástí nám bude sloužit tak dlouho, dokud o ní budeme pečovat a
udržovat ji. Využívejme ji v takovém rozsahu, který je určena.

V Žimrovicích dne 1.9.2015

………………………………………
Mgr. David Šrom, ředitel
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Školního řádu

Příloha č.6

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Vydáno dne: 1.9.2015
Účinnost od: 1.9.2015
Počet stran: 1
Článek 1 Obecná ustanovení
V I. a II. třídě jsou umístěné počítače, z tohoto důvodu je tento řád platný pro obě učebny.
Článek 2 Přístup do učebny
1. Do učebny mají žáci přístup jen v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou
dobu být v učebně s žáky, vykonává nad nimi dozor.
Článek 3 Pravidla pro chování žáků v počítačové učebně
5. Žáci se řídí pokyny vyučujícího.
6. Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou
povinni jej dodržovat.
7. Při jakékoliv závadě nebo problému na PC žáci informují vyučujícího, který rozhodne o
dalším postupu.
8. Po ukončení práce žáci uklidí své pracoviště.
9. Při práci na počítači je žákům zakázáno:
a) používat jakékoliv vlastní úložní disky,
b) pracovat na serveru sítě,
c) přenášet součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné,
d) otvírat počítač a manipulovat s vnitřkem počítačem.
e) otvírat tunel za počítačem, kde je vedena kabeláž, připojovat nebo odpojovat
kabely k počítači,
f) jakkoliv zasahovat do SETUPu počítače – změny může provádět pouze správce
sítě nebo ředitel školy.
g) používat tiskárny bez svolení učitele,
h) provádět změny v nastavení základního softwaru,
i) svévolně vytvářet, mazat, přesouvat nebo přejmenovávat a kopírovat adresáře.
j) zasahovat do cizích souborů,
k) nahrávat na počítač neschválený software,
l) jíst a pít na pracovišti s počítačem.
V Žimrovicích dne 1.9.2015
………………………………………
Mgr. David Šrom, ředitel

