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A. Úvod
Milé děti,
jste žáky ZŠ J. A. Komenského ve Klích. Škola bude respektovat vaše
práva. Zabezpečí vám vzdělání podle platných zákonů, svobodu vyznání,
svobodu projevu, pokud neomezí svobodu jiných. Chceme, aby ve
vyučování i ve vzájemných vztazích vládlo porozumění, tolerance, slušnost
a ohleduplnost. Aby se nám dobře pracovalo, aby škola plnila své poslání,
musíme se řídit určitými pravidly.
B. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Práva žáků

 Žáci mají právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona.
 Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 V odůvodněných případech má žák právo prostřednictvím svého zákonného zástupce
požádat o zvláštní péči (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení nebo naopak
mimořádné schopnosti a talent).
 Na základě žádosti zákonného zástupce může ředitelka školy uvolnit žáka ze zdravotních
nebo jiných závažných důvodů zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň
určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná
výchova uvolní ředitelka školy žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím
lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první
nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez
náhrady.
 Žáci mají právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek
stanovených v § 14 školského zákona.
 Děti 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.
 Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že
ředitelka školy nebo školská rada jsou povinny se stanovisky a vyjádřeními těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim zdůvodnit.
 Tři zástupci z každé třídy od 4. ročníku se pravidelně 1x za měsíc zúčastňují zasedání
Žákovského parlamentu. V každé třídě pracuje žákovská samospráva podle pokynů třídního
učitele.
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 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje
 Žák má právo obracet se slušnou formou na své učitele v otázkách vyučování, chování i
osobních záležitostí.
 Žák má právo slušnou formou vyjadřovat svobodně názory na obsah a způsob výuky a
provoz školy. Se svými připomínkami, podněty a dotazy se může obrátit na vyučujícího, na
třídního učitele, výchovného poradce, zástupkyni ředitelky a ředitelku školy.
 Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 Žák má právo na ochranu před sociálně patologickými jevy (před projevy rasové i jiné
nesnášenlivosti, diskriminace nebo násilí, na ochranu proti zneužívání návykových látek).
 Žák má možnost promluvit s třídní učitelkou, výchovným poradcem nebo ředitelkou školy,
cítí-li se ohrožen či omezován ve svých základních právech. Na zmíněné osoby se může
obrátit i prostřednictvím Schránky důvěry.

Práva zákonných zástupců

 Zákonní zástupci mají právo na svobodnou volbu školy pro své dítě.
 Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 Mimo třídní schůzky, informační dny a konzultační hodiny vyučujících mají zákonní
zástupci možnost se informovat na chování a prospěch svých dětí zásadně mimo vyučování po
předchozí domluvě s vyučujícím.
 Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Nedílnou součástí tohoto Školního řádu
jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která tvoří samostatnou přílohu.
 Výchovný poradce podává žákům i zákonným zástupcům informace v době svých
konzultačních hodin vyvěšených na nástěnce výchovného poradce v 1. patře.
 Při škole je zřízen Klub rodičů, složený ze zástupců žáků 1. a 2. stupně školy, který úzce
spolupracuje s vedením školy. U něho mohou rodiče uplatňovat své připomínky a návrhy.
Každá, byť sebemenší, spolupráce rodičů se školou je vřele vítána.
 Zákonní zástupci mají právo na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a
výpisy.
 Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.

Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných
zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve
škole,
 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
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 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
 volit a být voleni do školské rady,
 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti žáků
1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
 Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas – nejpozději 5 minut před zahájením
hodiny se ve třídě (kromě odborné učebny) připravuje na vyučování.
 Je povinen účastnit se výuky všech povinných a volitelných předmětů, nepovinných
předmětů a zájmových kroužků, do kterých byl přijat, podle stanoveného rozvrhu hodin. Při
opakovaných pozdních příchodech žáka přijímá třídní učitel vůči žáku kázeňská opatření.
 Žák je povinen účastnit se akcí vyplývajících z učebního plánu a akcí, které ředitelka školy
vyhlásí jako povinné. U nadstandardních aktivit je jejich uhrazení považováno za automatický
souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na této aktivitě.
 Žák je povinen připravovat se svědomitě na výuku, plnit pokyny vyučujícího pro domácí
přípravu, nosit požadované pomůcky na výuku. Je zodpovědný za své studijní výsledky.
 Služba hlásí na začátku každé vyučovací hodiny vyučujícímu nepřítomné žáky.
 Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z konkrétních vážných
rodinných důvodů. Návštěvu lékaře, pokud není akutní, žák absolvuje přednostně mimo
stanovený rozvrh hodin. Pokud to není možné, bude uvolněn pouze na dobu nezbytně nutnou
a vrátí se neprodleně zpět do školy.
 Po absenci či zapomenutí žákovské knížky je žák povinen si doplnit od vyučujících
známky.
 Při předem známé absenci si žák zjistí následující probírané učivo, případně příslušná
cvičení, která si podle svých možností a schopností doplní. Žák je povinen si doplnit
zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.
 Žáci 1. stupně mohou po celý rok navštěvovat ranní družinu od 6. 40 hodin, žáci 2. stupně
od 7.15 hodin školní klub, ostatní vstupují do budovy v 7.40 hodin.
 Jestliže žáci použijí k cestě do školy jízdní kolo, uzamknou jej v kolárně za školou. Není
dovoleno kola nechávat opřená o budovu školy.
 Během vyučování a o přestávkách nesmí žák svévolně opustit budovu školy. Žák, kterému
je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené dospělé
osoby. Nevrátí-li se žák do školy po polední přestávce, musí svůj záměr nahlásit poslednímu
dopolednímu vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 Pokud žák bude trávit polední přestávku ve škole, bude se zdržovat zásadně ve školní
družině nebo školním klubu.
 V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování (zájmový kroužek, ZUŠ apod.) jsou žáci
povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a
stejným způsobem školu opouští.
 Po skončení vyučování se žák zdržuje ve své šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se,
oblékne a odchází z budovy.
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2. Dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků. Ve školních prostorách se chová tak,
aby neohrozil život nebo zdraví své i svých spolužáků. Žák má přísně zakázáno přinášet,
držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a všechny je připomínající předměty v areálu
školy i na akcích pořádaných školou. Jakékoliv požívání návykových látek, alkoholu,
nealkoholického piva, cigaret i elektronických a manipulace s nimi je v příkrém rozporu se
Školním řádem, je příp. hlášeno orgánům činným v trestním řízení a postihováno podle
Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 Žák je povinen zdržet se chování, které by se dalo vykládat jako projev rasové nebo jiné
nesnášenlivosti, diskriminace, vandalismu, násilí a šikany. Každé takovéto chování bude tvrdě
sankcionováno podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 Žák je povinen neprodleně ohlásit kterémukoli pracovníkovi školy každý projev chování
uvedeného v předchozích dvou bodech. K oznámení lze využít i Schránku důvěry.

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol
s právními předpisy a Školním řádem.

vydané v souladu

 Po dobu pobytu ve škole a na akcích školy žák respektuje pokyny učitelů a dalších osob
pověřených pedagogickým dohledem. Bez souhlasu takovéto osoby se žák nesmí vzdálit
z určeného místa.
 Neuposlechnutí pokynů pedagogického pracovníka školy je vždy klasifikováno jako hrubé
porušení kázně.



Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí
ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

Povinnosti zákonných zástupců
1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
 Výuka je stanovena rozvrhem hodin. Veškeré změny musí být oznámeny zákonnému
zástupci žáka prokazatelným způsobem nejpozději den předem (např. zápisem v žákovské
knížce). Zákonný zástupce stvrdí podpisem, že se se změnou seznámil.

2. Na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 Jedná se zejména o neomluvenou nebo nadměrnou absenci žáka, náhlé změny nebo
problémy v chování nebo prospěchu žáka, otázky spojené s profesní orientací, podezření na
užívání návykových či jinak škodlivých látek apod.
 Zákonný zástupce bude vyzván pomocí žákovské knížky nebo dopisem.
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 Rodičovská odpovědnost náleží zákonným zástupcům i při pobytu dítěte ve škole, mají
povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání
vyskytnou.

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání.
 Zákonný zástupce zapíše na začátku každého školního roku aktuální zdravotní stav dítěte
do tiskopisu vydaném školou a odevzdá jej třídnímu učiteli/ce.
 Pokud dojde ke změně zdravotní stavu během školního roku, nahlásí zákonný zástupce
neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli/ce.
 V případě výskytu vší u dítěte nahlásit třídnímu učiteli/ce a zajistit odvšivení svého dítěte,
příp. prevenci opakovaným prohlížením hlavy.
 Neprodleně nahlásit infekční onemocnění svého dítěte třídnímu učiteli/ce.

4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka
s podmínkami stanovenými Školním řádem.

ve

vyučování

souladu

 Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací proces, proto by
rodiče měli posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti.
 Pokud bude nepřítomnost známa předem, zákonný zástupce žáka v odůvodněných
případech včas (u vícedenní absence minimálně 5 dní předem) požádá o uvolnění žáka
z vyučování na formuláři vydaném školou. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující,
z jednoho dne třídní učitel, ze dvou a více dní ředitelka školy s doporučením třídního učitele.
 Doporučení školy: Uvolnění žáka z rodinných či jiných důvodů je vhodné maximálně
jedenkrát za školní rok v délce jednoho týdne.
 Není-li možné předvídat nepřítomnost ve výuce, je zákonný zástupce žáka povinen omluvit
žáka ihned první den nepřítomnosti a doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Toto může učinit osobně, telefonicky nebo
písemně. Není tím zbaven povinnosti omluvit tuto nepřítomnost zápisem v žákovské knížce a
stvrdit správnost zápisu svým podpisem.
 Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli ihned první den po příchodu do školy. Není-li
omluvenka předložena nejpozději do tří kalendářních dnů, jedná se o neomluvenou absenci.
Omlouvání žáka jinou osobou než zákonným zástupcem, lékařem, úřadem nebo
zplnomocněnou osobou je nepřípustné.
 V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či
jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti.
 Písemnou žádost o uvolnění (na formuláři vydaném školou) předkládají zástupci žáka
třídnímu učiteli také v případě, potřebují-li uvolnit žáka během vyučování. Žák v takovém
případě může odejít ze školy sám, rodiče přebírají v této době dohled nad bezpečností svých
dětí. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
 U neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka ověřuje výchovný poradce její
věrohodnost. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší třídní učitel se zákonným
zástupcem žáka, nad 10 hodin ji řeší výchovná komise školy se zástupcem orgánu sociálně-
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právní ochrany dětí, nad 25 hodin řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí, dále pak Policie
ČR.

5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3
zákona 561/2004 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen





vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
chránit a respektovat práva žáka,

chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a
školských zařízeních,



svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,



poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené
s výchovou a vzděláváním.

C. Provoz a vnitřní režim školy
 Budova školy se otevírá v 6. 40 – 8.00. Pozdní příchod je evidován a předán třídnímu
učiteli. V době od 11. 40 do 17. 00 hodin se řídí otvírání podle potřeby - obědy, ŠD - jinak je
budova uzavřena. Každou návštěvu odvede p. školník či pí uklízečky k vedení školy, příp.
k příslušnému vyučujícímu. Za otevření či uzavření budovy odpovídají pí. uklízečky a p.
školník do konce své pracovní doby.
 Vyučování začíná v 8. 00 hodin, je přerušeno během polední přestávky, kterou žáci mohou
trávit pod dohledem ve ŠD a ŠK nebo bez dohledu mimo prostory školy.
 Rozvržení vyučovacích hodin:
1.
8.00 8.45

2.
8.55 9.40

3.
10.00 10.45

4.
10.55 11.40

5.
11.50 12.35

6.
12.45 13.30

7.
13.40 14.25

8.
14.35 15.20

 Rozvržení přestávek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.45 9.40 –
10.45 –
11.40 –
12.35 –
13.30 –
14.25 8.55
10.00
10.55
11.50
12.45
13.40
14.35
 Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním lze v případech hodných
zvláštního zřetele zkrátit na 30 minut. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s
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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.
 Provoz ŠD je od 6. 40 do 17.00 hodin. Žáci jsou ze ŠD propuštěny po příchodu rodičů či
jiných zástupců rodičů, kteří jsou do školy vpuštěni na základě zápisového lístku, nebo na
základě písemného sdělení o odchodu žáka. Řídí se vnitřním řádem ŠD. Provoz ŠK je určen
dobou činnosti zájmových kroužků, studovny a dalších aktivit spojených s provozem ŠD.
 Cizím osobám není samostatný příchod do učebních prostor povolen.
 Vyvolávat učitele z vyučování je nepřípustné. V mimořádných případech jen se svolením
vedení školy.

 Žákovské služby:
 Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedené
podle zvyklosti třídy a třídního učitele.
 Služba zejména hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, hlásí do 5 minut
vedení školy nepřítomnost pedagoga ve třídě, zhasíná el. osvětlení, zalévá květiny apod.
(službu na zalévání květin na chodbě určuje vyučující pěstitelských prací ).
 Služba společně s třídním učitelem kontroluje přezutí žáků do přezůvek.
 Služby týdne (měsíce) dbají na čistotu a pořádek, odpovídají za čistě umytou a utřenou
tabuli.

D. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 Po příchodu do školy se žák v šatně přezuje do vhodné domácí obuvi uložené ve skříňce,
skříňku uzamkne, udržuje ji v čistotě a pořádku. Ve škole nechodí ve venkovní obuvi. Pro
vstup a k odchodu ze školy používá zásadně hlavní vchod.
 Do školy chodí žáci čistě a slušně oblečeni a upraveni. Vlasy mají učesané tak, aby jim
nepadaly do očí. Z bezpečnostních důvodů na výuku některých předmětů žáci nenosí šperky a
musí mít delší vlasy staženy gumičkou nebo sponkou a ostříhané nehty (tělesná výchova,
praktické činnosti a další předměty, kde to vyžaduje bezpečnost práce).
 Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém
počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu. Pokud k úrazu dojde, hlásí ho neprodleně
vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy, který zajistí poskytnutí první pomoci. Žáci
dodržují zásady demokratického soužití a mravní normy společnosti, chovají se ohleduplně a
v případě potřeby si vzájemně pomáhají.
 Je nejpřísněji zakázáno týrání, kruté trestání, využívání, špatné zacházení a veškeré
činnosti, které by vedly k ohrožování a zdraví žáků.
 Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby a dodržují zásady kulturního chování. Ve třídě
zdraví žáci učitele při příchodu i odchodu povstáním.
 Nenosí do školy věci, které nesouvisejí s výukou a rozptylují pozornost.
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 Pro bezpečnost a podporu zdravého vývoje je žákům zakázáno nosit do školy či
konzumovat omamné a psychotropní látky, alkohol, návykové látky, tabákové výrobky a jiné
zdraví nebezpečné jedy, prekurzory a chemikálie.
 Nechodí do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují rozpoznávací
schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní látky, alkohol, chemikálie,
barbituráty a další)
 Nenosí do školy a nepoužívají nebezpečné předměty, zbraně, výbušniny, pyrotechnické
výrobky a jiné obdobné předměty a předměty, které se jako zbraně dají použít nebo činí útok
proti tělu důraznějším.
 Bez vážných důvodů nenosí větší částky peněz a cenné věci do školy. Nenechávají je
nikdy odložené v oděvu v šatně nebo v odložené aktovce, ale mohou si je uložit v ředitelně
školy.
 Mobilní telefony a jiné el. přístroje mohou žáci užívat zásadně pouze v době přestávek,
nikoliv však v době vyučování. Na akcích pořádaných školou o jejich použití rozhodne daný
vyučující. Při tělesné výchově a pracovních činnostech odkládají mobil v uzavřené tašce do
uzamčené třídy nebo šatny, spolu s ostatními osobními věcmi. Za uzamčení odpovídá
vyučující daného předmětu a nikoho do uzamčené třídy (šatny) samostatně nevpouští.
 Ve škole a na akcích pořádaných školou je zakázáno jakékoliv pořizování fotografií,
nahrávek audio i video bez předchozího souhlasu vyučujícího.
 Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny, nehází předměty, nevystupují do výšek,
zachovávají klid a aktivně se účastní práce v hodině, do jiných tříd přecházejí ukázněně.
Vstup do tělocvičny a odborných pracoven je dovolen jen za přítomnosti učitele, vstup do
sborovny a kabinetů je pro žáky zakázán, do ředitelny a pracovny zástupkyně jen
v přítomnosti učitele nebo s jeho svolením.
 Přestávek je možno využít k přípravě na další vyučovací hodinu, k relaxaci v herních
koutech, k jídlu, k pití nápojů apod.. Z bezpečnostních důvodů nenosí žáci do školy pití ve
skleněných lahvích. Žáci respektují pokyny pracovníků vykonávajících dohled. Nepřechází
bezdůvodně do přízemí, 1. patra nebo šatny. Dveře tříd nechávají otevřené, okna jsou během
přestávek uzavřena. Větrá se na začátku vyučovací hodiny a v průběhu hodiny podle potřeby.
V případě příznivého počasí tráví žáci velkou přestávku na školním hřišti, v 9.55 se navrací
do tříd.
 K pobytu o polední přestávce mohou žáci využít ŠD, ŠK. Ostatní žáci se buď ihned po
skončení vyučování nebo po obědě ve školní jídelně přezují, oblečou a opouští školní budovu.
Pohyb žáků po škole bez dozoru dospělé osoby je nepřípustný. Vstup žáků na odpolední
vyučování je 10 minut před jeho zahájením.
 Ve svém volnu mohou žáci používat školní hřiště za předpokladu, že nebudou narušovat
probíhající výuku. Tento pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí, škola neodpovídá za úrazy, ke
kterým by zde došlo. Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti.
 Po zazvonění sedí všichni žáci v lavicích. Na začátku hodiny má každý žák připraveny
všechny potřebné věci (včetně žákovské knížky) na lavici. Žákovskou knížku dávají žáci
nejméně jednou týdně podepsat rodičům.
 Před vyučováním sundají žáci židle z lavic dolů. Po skončení vyučování je opět dají
nahoru. Před odchodem ze třídy zkontrolují pořádek, zhasnou světla. Při odchodu na oběd
ukládají aktovky na místo určené učitelem.
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 Po budově se chodí zásadně vpravo, klidně, tak, aby se předešlo zbytečným úrazům. Po
schodišti do prvního patra se chodí tak, jak je na něm vyznačeno. Nepoškozuje se
bezpečnostní značení.
 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo
mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned přítomnému dohledu nebo
kterémukoliv zaměstnanci školy.
 Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním
dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím
zaměstnancům.
 Žákům je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickými spotřebiči, vypínači a
elektrickým vedením bez dohledu učitele.
 Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři 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, před každými prázdninami a ředitelským volnem.
 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 i v kabinetech, v šatně, ponechávat je ve škole přes noc.
 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení
akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před akcemi mimo obec
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd,
lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci
předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu
tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
- směrnice pro školy v přírodě,
- lyžařské výcvikové kurzy,
- školní výlety.
Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy.
 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.
 Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na
soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
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 U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak.
D 1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky
žákem
Tabákové výrobky
Konzumace tabákových výrobků ve škole
 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.
 Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
 Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména
odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své
agendy.
 V případě porušení zákazu kouření informuje učitel zákonného zástupce nezletilého
žáka.
 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.
 Z konzumace tabákových výrobků ve škole se vyvodí sankce.
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.
 Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy i na
všech akcích školou pořádaných a zákaz vstupu pod vlivem alkoholu.
 Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
 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.
 Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
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 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.
 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše učitel o události stručný záznam s vyjádřením
žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své
agendy a vyrozumí vedení školy.
 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.
 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.
 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky.
 Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 Z konzumace alkoholu ve škole se vyvodí sankce.
 Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků
k užívání alkoholických nápojů.
 V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník na základě
předem získaného souhlasu zákonného zástupce provést orientační test na přítomnost
alkoholu (dechová zkouška). 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.
 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
 V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují
takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
 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
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přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně. Zápis záznamu založí školní
metodik prevence do své agendy.
d) 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.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka,
který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
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.
 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 sankci za porušení zákazu. Porušení zákazu bude vždy
projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
 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 trestnímu
stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu
zástupci.
Konzumace OPL ve škole
 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.
 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 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.
 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka
a vyrozumí vedení školy.
 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.
 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.
 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.
 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
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 Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště dítěte.
 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 Z konzumace OPL ve škole se vyvodí 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.
 Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.
 V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník na základě
předem získaného souhlasu zákonného zástupce provést orientační test na přítomnost
OPL (zkouška ze slin). 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.
 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
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
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 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:
 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 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 přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně.
 O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce žáka.
 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:
 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této
situace spadá do kompetence Policie ČR.
 Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce žáka.
 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.

E. Podmínky zacházení s majetkem školy (příp. zřizovatele) ze
strany žáků.
 Žáci šetří zařízení a majetek. Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil.
 Žáci nemanipulují s pomůckami a se školním zařízením ve třídě ani v jiných prostorách
školy, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům svolení.
 Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a
poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při
poškození z nedbalosti uhradí část ceny učebnic určenou školou.
 Nalezené věci se odevzdají v ředitelně školy.
 Zjištěné poškození nebo zničení věci neprodleně hlásí třídnímu učiteli. Zjistí-li žák ztrátu
osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit kterémukoliv pedagogickému
pracovníku školy.
Postup 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
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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.
Postup 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. Při
závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii
ČR, případně orgánům sociální péče.
 Poškozování a projevy vandalismu jsou postihovány v rámci Pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků a případného řízení s rodiči.

F. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách
 Pokud z důvodu krizového opatření nebo nařízení karantény není možná osobní
přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy/oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným
žákům vzdělávání distančním způsobem podle školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se tímto způsobem vzdělávat.
 Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

G. Závěr
 Tento Školní řád je účinný pro žáky ZŠ J. A. Komenského ve Klích od 1.9.2020
 Poučení o něm podá žákům třídní učitel/ka při zahájení školního roku a rodičům na
nejbližší třídní schůzce a dále vždy na první třídní schůzce školního roku.
 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen k nahlédnutí na chodbách
školy.
 Řád může podléhat změnám vycházejícím z potřeb žáků, legislativních změn, požadavku
Klubu rodičů, Školské rady a zřizovatele Obce Kly.
 Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření.

V Klích dne 31.8.2020

________________________________

Mgr. Jana Palanská
ředitelka školy
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