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Základní škola a Mateřská školy Strážek, příspěvková organizace se 

sídlem Strážek 27  

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY  

ŠKOLNÍ ŘÁD  

Č. j.:    ZŠaMŠ/330/2022 

Vypracoval:  MgA. Petr Špaček, Ph.D., ředitel školy   

Schválil:  MgA. Petr Špaček, Ph.D., ředitel školy   

Pedagogická rada projednala dne  30. 8. 2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1. 9. 2022  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1. 9. 2022 

Školská rada schválila dne:   30. 8. 2022 

    

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 

které tvoří součást tohoto předpisu.  

  

Obecná ustanovení  

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

  

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

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci 

školy  

  

1. Žák má právo  

  

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,  

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

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

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo na školskou radu s tím, že ředitel 

školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 

orgánů se zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,  

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

f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, 

shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 

podmínek a být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnostmi ve 

škole,  

  

g) na poradenství a pomoc, cítí-li se ohrožen v souvislosti s užíváním internetu a online 

komunikací. Kontaktními osobami, na které se může obrátit, jsou metodik prevence, 

výchovný poradce a metodik ICT, třídní učitel nebo vedení školy.  

2. Zákonný zástupce žáka má právo  

  

a) na svobodnou volbu školy pro své dítě  

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,  

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

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

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

školského zákona  

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

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,  

f) 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,  

g) volit a být voleni do školské rady,  

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.  

  

3. Žák je povinen  

  

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení (družiny) a řádně se vzdělávat,  

b) dodržovat školní řád, řády učeben a řád školní jídelny, předpisy a pokyny školy a školského 

zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ostatních zaměstnanců školy vydané v 

souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,  

d) ve škole se chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a 

provozních pracovníků a chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob,  

e) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech vzdělávacích 

činností organizovaných školou, účast na vyučování nepovinných předmětů tj. náboženství 

je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí, f) chodit do školy 

vhodně a čistě upraven a oblečen,  

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

prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a 

školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,  

h) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí 

vyučujících  

ch) chránit své zdraví i zdraví spolužáků,  

i) připravovat se řádně a systematicky na vyučování,  
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j) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez 

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,  

k) žáci jsou povinni řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže 

užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského 

přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka.  

l) do školy nenosit předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 

jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků odkládá (hlavně při výuce tělesné 

výchovy) pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po 

stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

m) Dodržovat uvedená pravidla pro používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických 

zařízení ve škole: mobilní telefony, fotoaparáty nebo jiná elektronická zařízení žáci ve škole 

a družině nesmí používat s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních 

důvodů. Pokud si žáci uvedené přístroje do školy přinesou, tak je v průběhu vyučování musí 

mít uschovány v taškách a u mobilních telefonů mají vypnuté zvonění. 

 

Při vzdělávacích akcích mimo školu žák respektuje pokyny pedagogických pracovníků týkající 

se mobilních telefonů, neruší své spolužáky i dospělé osoby hlasitým hovorem, vyzváněním 

apod. Pořizování fotografií a videonahrávek na akcích pořádaných mimo školu je dovoleno 

pouze se souhlasem osob, kterých se to týká. Stejná pravidla platí i pro zveřejňování fotografií 

a videí na nejrůznějších sociálních sítích. Při využívání sociálních sítí, jako např. facebook, 

instagram je zakázáno komunikovat nevhodným, urážlivým a hanlivým způsobem o škole, 

spolužácích a všech pracovnících školy. Fotografie, audio a videozáznamy s osobou žáka 

mohou být pořízeny a použity jen se souhlasem zákonného zástupce žáka a v souladu s 

nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Žákům je zakázáno provozovat agresivní hry na 

počítačích a jakékoliv formy gamblerství v celém areálu školy a na akcích pořádaných školou. 

Pokud by v prostorách školy, byl u žáka zjištěn protizákonný obsah, pornografický obsah v 

mobilním telefonu, tabletu nebo fotoaparátu, byla by situace řešena individuálně s ohledem na 

závažnost obsahu, provede se projednání případu se zákonnými zástupci a udělení výchovného 

opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) nebo může 

být žákovi snížena známka z chování. V závažných případech je škola povinna plnit 

oznamovací povinnost orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), v nejzávažnějších 

případech ohlásí na Policii ČR.  

Žákům je zakázáno přihlašovat se na mobilních zařízeních a počítačích pod jiným než vlastním 

účtem. Každý žák si své heslo uchovává v tajnosti.  

4. Zákonný zástupce žáka je povinen  

  

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,  

b) na vyzvání ředitele školy nebo pedagoga se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka,  

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných 

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně omezen, včetně údaje 

o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění;  

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

školním řádem,  

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.  
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5. Pedagogický pracovník má právo  

  

a) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a 

pedagogickopsychologické činnosti,  

b) 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,  

c) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy,  

d) právo odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo 

odmítnout jednat s žákem nebo zákonným zástupcem v době, kdy jsou vázáni jinými 

pracovními povinnostmi (zejména výkonem přímé vyučovací povinnosti nebo výkonem 

dohledu).  

  

6. Pedagogický pracovník má povinnost  

  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

b) chránit a respektovat práva žáka,  

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních,  

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj,  

e) 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,  

f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a 

vzděláváním.  

g) pravidelně informovat žáka a zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

(v souladu se zásadami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a 

na akcích pořádaných školou) a kontrolují, zda byli zákonní zástupci s informacemi řádně 

seznámeni v elektronickém školním administrativním systému.  

 

7. zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách  

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.  

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.  
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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.  

  

Tabákové výrobky  

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit a používat 

elektronickou cigaretu. Kouřit a používat elektronickou cigaretu zde nesmějí žádné osoby a 

není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.  

1. Prostor 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.  

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené tímto školním 

řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.  

  

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.  
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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. Podle 

závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník 

posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.   

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v 

případě, kdy je žák schopen výuky.  

8. 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.  

9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  

10. 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.  

11. 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 či studenta 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.  

12. 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) 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.  
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d) 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/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 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 (dále jen OPL)  

  

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. Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a 

jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Současně 

stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto 

sankce 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 

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.  
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7. 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.  

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).  

9. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 

dítěte.  

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  

11. 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.  

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

protiprávní jednání.  

13. 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.  

14. 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:  

  

1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  
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3. 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.  

4. 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.  

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.  

  

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  

  

1. Krádeže jsou protiprávním jednáním, a 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.  

2. 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 nenosit do školy nebo školského zařízení, případně je mohou 

odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně 

zákaz odkládání těchto věcí.  

3. 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.  
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Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem  

  

1. O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.   

2. 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. 

3. 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.  

  

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.  

  

Oblast prevence užívání návykových látek  

  

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.  

  

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v 

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

pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.  

  

1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci žáka.  

2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s 

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

3. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR 

zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém 

případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci 

policejnímu orgánu.  

4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku 

v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 

stejně jako v bodu 3.  

  

Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na 

přítomnost OPL  
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Škola, adresa, razítko:  

  

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku …………………  

  

Způsob testování:  

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL 

pomocí zkoušky ze slin.  

Jméno žáka/studenta ................................................................................................................   

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 

syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení 

jeho/jejího zdraví.  

  

V……………… dne…………  

podpis zákonného zástupce  

  

Evidence úrazů  

  

1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 

dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam 

provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.  

2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým 

došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.  

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

studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy 

o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem 

rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák 

zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i 

evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, nebo 

zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka. České školní inspekci se zasílá záznam o úrazu 

elektronicky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka 

ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude 

poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno 

vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě 

nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.  

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

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

v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný 

úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému 

útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez 

zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro 

případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo 

školské zařízení má takové pojištění sjednáno.  

5. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že 

žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené 

úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého 



12  

  

dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a České školní inspekci 

(včetně aktualizace záznamu o úrazu).  

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

útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle 

předchozího odstavce.  

7. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu 

ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.  

  

V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků  

  

1. Žáci udržují své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své 

pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině uloží žák židli na lavici.  

2. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození 

způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným 

zástupcem je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Dojde-li ke 

škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti, za kterých 

došlo ke vzniku škody. Následně zváží pedagogická opatření a dle situace se podílí na 

realizaci technických opatření a vymáhání škody. Zákonný zástupce, který bude za zcizenou 

věc požadovat finanční náhradu, vyplní ve spolupráci s třídním učitelem žáka formulář 

oznámení škodní události a doručí doklad o koupi zcizené věci nebo čestné prohlášení o jeho 

ceně.  

3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému 

pracovníkovi. Pedagogický pracovník událost prošetří a informuje o ní ředitele školy. Žáci 

dbají na dostatečné zajištění svých věcí, uzamykání šaten, tříd. Každé poškození zařízení 

nebo závadu v učebně hlásí žáci třídnímu učiteli, případně vyučujícímu.  

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.  

5. Žákům základních škol 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.  

6. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před 

ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. V případě ztráty či poškození 

uhradit škole částku, která odpovídá míře poškození a může dosáhnout maximálně výše 

pořizovací ceny učebnice. O zaplacené částce rozhoduje třídní učitel na základě posouzení 

míry poškození učebnice a míry snížení použitelnosti učebnice pro další školní rok. 

Postupuje se podle směrnice o používání učebnic. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku 

všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy.  

  

  

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků   

  

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – ve 

směrnici „Školní řád – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“. 
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Příloha č. 1 Zásady pro poskytování vzdělávání distančním způsobem 

Doporučené postupy a zásady vzdělávání na dálku  

  

1) Monitoring zapojení žáků  

Škola zmapuje situaci všech žáků pro jejich zapojení do vzdělávání na dálku. Učiní tak 

prostřednictvím kontaktů, které byly zadány zákonnými zástupci. Škola dále prostřednictvím 

třídních učitelů prověří zadané kontakty ke komunikaci na rodiče a žáky a zajistí jejich 

oboustrannou prostupnost. Kontakt je zajištěn i s žáky, kteří nemohou být připojeni online.  

  

2) Zajištění komunikace učitel, žák, rodič  

Pro komunikaci učitel a žák je využíváno online služby Office 365 včetně nástroje Teams, který 

je určen pro online komunikaci, spolupráci a především pro pořádání online vyučovacích hodin 

s podporou videa, audia i sdílení obrazovky.   

Učitelé udržují pravidelný kontakt se všemi žáky, včetně žáků s omezeným přístupem k 

internetu.   

Komunikace učitel, žák, rodič je také zprostředkována systémem EduPage. Zde je možné získat 

veškeré informace o průběhu vzdělávání žáka a také informace o dění ve škole. Do školního 

informačního systému je možné se přihlásit prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu 

nebo mobilního telefonu. Školní informační systém EduPage nabízí například tyto funkce:   

Zprávy (přehled všech nových zpráv z dění v EduPage, jako jsou například nové známky, 

domácí úkoly, písemné práce, školní události, absence, suplování, zprávy rodičům a další s 

možností přímo komunikovat s učiteli)  

Třídní kniha (možnost nahlédnout do třídní knihy dané třídy, zjistit probírané učivo)  

Známky (celkový přehled všech známek, pochval, upozornění rodičům a výchovných opatření)  

Nástěnka (přehled důležitých informací a sdělení)  

Docházka (možnost zkontrolovat docházku žáka, elektronické omlouvání žáka)  

Písemky/DÚ (souhrnný přehled plánovaných písemných prací a domácích úkolů) Rozvrh 

hodin (rozvrh hodin na daný školní rok)  

  

Rovněž jsou podporována společná online setkání třídního učitele a žáků třídy, kdy se klade 

důraz na sociální interakci a vzájemnou komunikace mezi žáky.  

Učitelé udržují pravidelný kontakt s rodiči, zejména v případě mladších žáků a v případě žáků 

se speciálními potřebami. Pro vzájemnou komunikaci je k dispozici podpora školního 

poradenského pracoviště.   

Škola poskytuje průběžnou zpětnou vazbu žákům a rodičům.  

  

3) Pravidla pro online i offline výuku  

Škola jasně stanoví role a povinnosti jednotlivých aktérů vzdělávání na dálku, jako jsou např. 

vedení školy, třídní učitel, asistent pedagoga, školní metodik prevence, ICT metodik. Stanoví 

také jasná pravidla pro žáky i učitele k časovému rozvržení výuky, zadávání úkolů a to v případě 

žáků vzdělávajících se online i offline.  

Při zadávání samostatné práce učitel zohledňuje možnosti a podmínky jednotlivých žáků. Zvolí 

vzdělávací obsah vhodný pro vzdělávání na dálku s důrazem na klíčové učivo.  Využije 

mezipředmětových vztahů. Využívá propojení témat do celků a podporuje skupinovou práci v 

online prostředí.   

Výuka nové látky v jednotlivých předmětech je rovnoměrně rozložena.   
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Škola stanoví pravidla pro poskytování zpětné vazby žákům, ve které se upřednostňuje 

formativní zpětná vazba. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Pracuje se společně na udržení a 

posílení vnitřní motivace žáků k učení.   

  

4) Podpora  

Škola zajistí technickou a metodickou podporu pedagogů při poskytování vzdělávání na dálku. 

V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Vedení školy stanoví harmonogram online porad, 

konzultací a předávání informací. Všichni aktéři vzdělávání na dálku vzájemně sdílí informační, 

metodické a vzdělávací zdroje, webináře a inspirativní praxi. Škola podporuje vzájemnou 

výměnu zkušeností mezi pedagogy a vzájemnou spolupráci a podporu.   

 

5) Vyhodnocování  

Škola pravidelně získává a monitoruje zpětnou vazbu ze strany učitelů, žáků i rodičů o průběhu 

vzdělávání na dálku. Dále vyhodnocuje funkčnost a udržitelnost nastaveného systému. 

Monitoruje také dodržování a efektivitu nastavených pravidel. Se získanými informacemi dále 

pracuje a dle potřeby upravuje, případně doplňuje nastavená pravidla, komunikaci a podporu 

žáků a pedagogů.   

  

  

  

  

  

VII. Závěrečná ustanovení  

  

1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým 

a skartačním řádem školy.  

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022.  

3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školní řád 

uložen na veřejně přístupném místě ve škole.  

4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 30. 8. 2022  

  

  

Ve Strážku dne 30. 8. 2022 

  

  

  

MgA. Petr Špaček, Ph.D. 

  

ředitel školy  

  

  


