
 

V části 8. Bezpečnost a prevence se doplňuje v podkapitole 8.1. Bezpečnost a ochrana zdraví 

žáků bod 10 a v podkapitole 8.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy body 4 a 5.  

 

Změny vyplývající z dodatku jsou v následujícím textu aktuálně platného Školního řádu žlutě 

zvýrazněny. 

 

8. Bezpečnost, prevence 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

2. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

4. Na hodiny tělesné výchovy a předmětu Člověk a svět práce mají žáci vhodný oděv a 

vhodnou obuv. 

5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dozoru učitele. 

6. 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 zvlášť poučí o bezpečnosti.  

7. 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. 

8. 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 jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního 

roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel 

záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu organizačního řádu školy. 

9. Všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení školního řádu. Každý 

má právo požádat o pomoc, všichni pracovníci školy jsou povinni tomu věnovat náležitou 

pozornost. Šikanování v ZŠ je jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit 

jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených 

a opakovaných útocích. Zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky 

realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), 

poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování. 
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10. Žákům není dovoleno vnášet do školy a na akce pořádané školou nebo ve spolupráci se 

školou jakékoliv návykové látky, zbraně a další jinak nebezpečné látky a předměty a takové 

látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

11. Prevence šíření infekčních onemocnění – žáci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnosti 

oznámit neprodleně řediteli školy případný výskyt infekční choroby ve svém nejbližším 

okolí a zároveň respektovat a dodržovat související platná opatření a nařízení. 

 

 

8.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, 

uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je 

o preventivním programu školy a dalších aktivitách. 

3. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími 

institucemi na sociálně právní ochraně dětí a mládeže.  

4. Žáci mají přísný zákaz kouření (platí také pro elektronické cigarety), požívání 

návykových látek a pití alkoholu v areálu školy. Porušení těchto zákazů se bere jako 

zvlášť hrubé porušení školního řádu.  

5. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, užívání, zneužívání návykových 

látek a látek, které svým vzhledem, chutí a konzistencí evokují návykové látky včetně 

jedů v areálu školy. Porušení těchto zákazů se bere jako zvlášť hrubé porušení školního 

řádu.  

6. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti 

dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. 

7. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, 

u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí 

s možností odborné pomoci. 

8. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou 

v prostorách školy, areálu školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou 

považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 

9. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz 

přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

10. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

11. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za 

něž může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy, má-li splněnou povinnou školní 

docházku. 

 

 


