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ŠKOLNÍ ŘÁD  

  
  

  
  

  

Část I. Všeobecná ustanovení   
   

Školní řád Základní školy, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace je 

zpracován na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn.    

1. Školní řád Základní školy, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace 

(dále jen škola) upravuje:    

• provoz a vnitřní režim školy   

• podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve 

škole zejména v oblastech chování, docházky, zacházení s majetkem školy, 

ochrany zdraví a plnění pravidel vnitřního režimu školy, vzájemné vztahy s 

pedagogickými pracovníky a některé úkoly zaměstnanců   

• podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí   
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• podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků  •  pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů  2. Školní řád je vnitřní směrnicí 

školy.    

3. Školní řád zabezpečuje realizaci především:   

• zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)   

• vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky   

• vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku    

• vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů   

   

Část II. Všeobecná práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků   

  

Článek 1  

  

Ve škole a při všech činnostech organizovaných školou je respektována Úmluva o právech 

dítěte.   

  

1. Žáci mají právo:  

  

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,   

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

c) na důstojné zacházení, které žádným způsobem neomezuje schopnosti žáka a dává 

mu dostatek podnětů pro všestranný rozvoj,  

d) vyjádřit slušně a přiměřeným způsobem svůj osobní názor,   

e) vznášet dotazy týkající se učiva a žádat pomoc a radu, a to v době, na kterou se s 

vyučujícím domluví,   

f) požadovat na vyučujícím vysvětlení probraného učiva, pokud byli neúčastni výuky 

z důvodu dlouhodobé nemoci,  

g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení,  

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

i) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,  

j) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek.  

  

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:  
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a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,  

b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, které získávají prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, konzultacích, nebo v případě 

nutnosti na individuálně dohodnutých schůzkách s vyučujícími i vedením školy,  c) 

na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání,  

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

informacím,  

e) volit a být voleni do školské rady,    

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

g) 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, na poradenskou pomoc školy,   

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka,   

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,  

j) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem těchto dětí, na 

vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na poradenskou 

pomoc školy a školského poradenského zařízení.  

  

Článek 2  

  

1. Žáci jsou povinni:  

  

a) řádně se účastnit všech vyučovacích hodin podle rozvrhu hodin a řádně se vzdělávat, 

jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem,   

b) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností 

organizovaných školou a vzdělávacích akcí, které jsou zařazeny jako součást výuky 

a třídnických hodin,  

c) systematicky se připravovat na vyučování,  

d) dodržovat školní řád, vnitřní předpisy, pokyny pedagogických pracovníků vydané v 

souladu s právními předpisy a školním řádem,   

e) neprodleně oznámit jakékoliv zhoršení svého zdravotního stavu vyučujícímu nebo 

třídnímu učiteli,  

f) respektovat třídní pravidla.   
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2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:   

  

a) zajistit řádnou a pravidelnou docházku svého dítěte do školy,   

b) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem,  

c) průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy, na vyzvání 

ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání a chování žáka (§ 22 školského zákona),   

d) informovat školu 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,   

e) poskytnout údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,   

f) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě, do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, omlouvání žáka je v souladu  s 

podmínkami stanovenými v části IV.  čl. 2   

  

  
  

Část III. Pravidla vzájemných vztahů žáka a zákonných zástupců žáka s 

pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy  

  

1. Rodiče by měli ve vlastním zájmu, v zájmu svých dětí i v zájmu dobrých vztahů se 

školou být nápomocni při plnění výše uvedených bodů jednotlivých kapitol školního 

řádu, který je závazný pro všechny zaměstnance, žáky naší ZŠ i zákonné zástupce žáků.   

2. Pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci dbají 

zásad společenského chování, etiky a dobrých mravů při vzájemném jednání ve škole i 

na veřejnosti. Tato jednání by měla být vedena na úrovni, slušně, věcně, ve snaze 

dohodnout se. Cílem každého jednání je pomoc dítěti.   

3. Z každé třídy je volen jeden zástupce do Spolku rodičů, který se schází pravidelně v 

době před třídními schůzkami, tj. většinou 4x ročně. Na jednáních jsou jeho členové 

informováni o činnosti školy. Zde mají rodiče možnost tlumočit názory, požadavky a 

připomínky k činnosti školy a podílet se na jejich řešení.    

4. Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním 

metodikem prevence, případně službami speciálního pedagoga a školního psychologa, 

kteří spolupracují s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Žáci, 

jejich zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci školy se na pracovníky poradenského 

pracoviště mohou obracet se záležitostmi týkajícími se vzdělávání žáků, se žádostmi o 
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radu či metodickou pomoc.  5. Žáci mají možnost podílet se na chodu školy. Ve škole 

je zřízen žákovský parlament.  Zasedání parlamentu svolává pověřený učitel či ředitel 

školy. Žákovský parlament předkládá řediteli nebo školské radě návrhy, které vedou ke 

zkvalitnění chodu školy. Ředitel školy nebo školská rada se stanovisky a vyjádřeními 

žákovského parlamentu zabývají a svá stanoviska odůvodní. Veškeré návrhy, vyjádření 

a stížnosti projednávají členové žákovského parlamentu ve svých třídních kolektivech a 

informují své třídy o stanoviscích ředitele.  

6. Školská rada, složená ze zástupců rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele se 

schází nejméně 2x ročně a vyjadřuje se ke všem závažným skutečnostem, které se 

vztahují k práci školy.  

7. Žáci se k sobě chovají slušně. Není dovoleno žádné slovní ani fyzické napadání 

spolužáků.   

8. Žáci zdraví pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy v prostorách školy i 

na veřejnosti, ve třídě zdraví povstáním v lavici.   

9. Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s pedagogickým zaměstnancem 

školy.   

10. Pedagogičtí pracovníci dávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním výchovně vzdělávacího procesu, 

školního řádu a jiných nezbytných organizačních opatření.   

11. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy dbají na ochranu žáků před 

rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí a zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a 

během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a poskytovat žákům 

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.   

12. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy se při práci s osobními údaji žáků 

řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. GDPR   

13. Stížnosti a náměty související s prospěchem, chováním či absencí žáka řeší učitel 

(konkrétní vyučující, třídní učitel). V závažnějších případech je vyrozuměna ředitelka 

školy.  

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem.   

  

Část IV. Provoz a vnitřní režim školy  
  

Článek 1  Pravidla pro provoz a režim školy   
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1. Žáci se po příchodu do školy přezouvají a převlékají zásadně v šatnách. Z hygienických 

důvodů je vhodné používat v budově školy přezůvky, tedy vhodnou, čistou a bezpečnou 

obuv. Přezůvky žáci po skončení výuky nenechávají v šatně. V šatně se žák zdržuje jen po 

dobu nezbytně nutnou.  

2. Odpovědný pracovník školy uzamkne šatny na začátku vyučování v 8.00 hod.    

3. Žákům, kteří se opozdí, umožní vstup do šatny služba na recepci.   

4. Žák nenosí do školy vyšší obnosy finanční hotovosti, cenné věci a věci, které nesouvisí s 

výukou, mohou ji narušovat nebo mohou ohrožovat zdraví. Škola neodpovídá za jejich 

poškození či ztrátu. Žáci jsou pojištěni proti odcizení věcí, ale na finanční hotovost, záměnu 

věcí nebo nezajištěné a volně odložené věci se pojištění nevztahuje. Žáci mají možnost 

uschovat je v trezoru školy. Případnou ztrátu věci oznámí žák týž den třídnímu učiteli nebo 

zástupkyni ředitelky.   

      V případě pozdějšího nahlášení ztráty nemůže ředitelství školy odškodnění potvrdit.    

      V případě odcizení mobilního telefonu není možno uplatňovat náhradu škody.   

      Každý žák je povinen si své věci chránit a nevystavovat je možnosti odcizení.   

       Pokud výše škody přesáhne 2.000, - Kč, musí případ rodiče nahlásit policii.   

       V případě, že rodiče žádají náhradu za odcizenou věc, doloží   

• paragon – jako doklad o koupi a ceně odcizených věcí nebo   

• pokud již paragon nemají k dispozici, vystačí „Čestné prohlášení“, ve kterém uvedou 

kdy a za jakou cenu věci zakoupili.   

       Škola pak vyplní pro pojišťovnu tiskopis „Oznámení škodní události“.   

       Pojištění se nevztahuje na hodinky, šperky, mobily, přehrávače apod. a finanční hotovost.  

Nevztahuje se na záměnu věcí a ztrátu nezajištěných a volně odložených věcí.   

5. Žáci udržují v průběhu celého dne v kmenové třídě a ve všech vnitřních a venkovních 

prostorách školy čistotu a pořádek. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého 

pracovního místa a nejbližšího okolí.   

6. Do sborovny či kabinetů, do kanceláře, do ředitelny vstupují žáci po zaklepání a vyzvání ke 

vstupu. Do odborných učeben a tělocvičny smí žáci vstupovat jen s vědomím 

pedagogického pracovníka a musí dodržet jeho pokyny a řád učebny.  

7. Žák, který přechází v průběhu vyučování na vyučovací hodinu z kmenové třídy do jiné 

učebny, si všechny své osobní věci bere s sebou.   

8. V době přestávky mezi dvěma po sobě následujícími hodinami mohou žáci setrvávat v 

odborné učebně pouze se souhlasem a pod dohledem vyučujícího.    

9. Během přestávek se žáci zdržují ve třídě nebo na patře u své kmenové třídy a pohybují se 

tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví svých spolužáků. Nesmějí se vyklánět z oken, 

větrání zajistí vyučující. Zdržovat se a pohybovat se v prostoru šaten je o přestávkách 

zakázáno.  
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10. Dobu velké přestávky využívají žáci k tomu, aby se najedli. Tuto dobu tráví žáci v 

kmenových třídách, na chodbách, za příznivého počasí venku podle stanoveného režimu. 

Žáci bezdůvodně neopouštějí poschodí, v němž mají třídu. Nejpozději dvě minuty před 

koncem přestávky se žáci vracejí do svých tříd nebo se přesunují do odborných učeben.  

11. V případě odpoledního vyučování mohou žáci trávit přestávku mezi dopolední a odpolední 

výukou na vyhrazených místech ve škole pod dohledem pedagogů.   

12. Žáci se v době mimo vyučování zdržují v prostorách školy po dobu nezbytně nutnou.  

13. V době vyučování a o přestávkách nesmějí žáci svévolně opustit školu.  V době akcí 

konaných mimo školu není dovoleno vzdalovat se z místa akce nebo míst určených 

doprovázejícím učitelem.  

14. Do šatny odcházejí všichni žáci v doprovodu učitele. Ti žáci, kteří odcházejí domů, se 

obléknou, obují a opustí prostory školy.    

15. Ve školní jídelně žák udržuje čistotu, slušně stoluje, svršky odkládá v šatně, do jídelny 

vstupuje po řádném očištění obuvi, nenechává v šatně cenné věci. Žáci se zde řídí vnitřním 

řádem školní jídelny.   

16. Provoz školní družiny je upraven vnitřním řádem školní družiny. Žáci přihlášeni k pobytu 

ve školní družině a jejich zákonní zástupci jsou s ním seznámeni vychovatelkou a jsou 

povinni se jím řídit. Řád je zveřejněn na webových stránkách školy a ve školní družině.   

17. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

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

  

Článek 2  Pravidla pro nepřítomnost, pozdní příchody, omlouvání absence, uvolňování z 

tělesné výchovy  

 

1. Žáci chodí do školy včas. Pozdní příchod musí být řádně omluven. Za pozdní příchod je 

považován jakýkoliv příchod žáka po zahájení první (nulté) vyučovací hodiny dopoledního 

nebo odpoledního vyučování podle rozvrhu hodin. Při pozdním příchodu se žák omlouvá 

vyučujícímu a následně třídnímu učiteli. Opakované pozdní příchody jsou považovány za 

závažné porušení školního řádu a mohou být postihovány kázeňským opatřením v rozsahu 

napomenutí třídního učitele až důtky ředitelky školy nebo druhým stupněm z chování, podle 

četnosti pozdních příchodů během klasifikačního období.   

2. Nemůže-li se žák zúčastnit odpoledního vyučování z důvodů předem známých jeho 

zákonnému zástupci, předloží žák žádost o uvolnění před zahájením dopolední výuky 

třídnímu učiteli, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi.   

3. Při neúčasti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen oznámit do 3 kalendářních dnů 

důvod nepřítomnosti ve vyučování telefonicky na číslo školy, emailem na adresu školy nebo 

třídního učitele, omluvou v elektronické žákovské knížce (dále EŽK). Z preventivního a 

bezpečnostního hlediska se doporučuje zákonným zástupcům žáka informovat třídního 

učitele o nepřítomnosti žáka výše uvedenými způsoby již další den po zahájení 

nepřítomnosti.  
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4. Po návratu žáka do školy omluví zákonný zástupce jeho nepřítomnost pomocí EŽK nebo 

písemnou omluvenkou v omluvném listu (omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců 

žáka). Omluva nepřítomnosti musí být provedena neprodleně po návratu žáka do školy.  

Při podezření na neomluvenou absenci nebo při dlouhodobé absenci si třídní učitel může 

vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení (po dohodě s lékařem).   

5. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem 

žáka třídní učitel formou pohovoru. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání 

jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného 

zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis 

z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný 

zástupce podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu 

zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.   

6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, 

které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, popř. další odborníci. 

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí EŽK, popř. 

následně doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se 

provede zápis, který zúčastněné osoby podepíšou. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu 

zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.   

7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

8. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle 

ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky 

Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného 

činu ohrožení mravní výchovy mládeže.  

9. Za zaviněné záškoláctví (kdy se posuzuje postoj a vliv zákonného zástupce) se za 11 a více 

neomluvených vyučovacích hodin v jednom pololetí školního roku hodnotí žák 2. stupněm 

z chování. Za zaviněné záškoláctví 25 a více hodin v jednom pololetí školního roku může 

být po posouzení všech okolností (zvláště pak dosavadního chování žáka a jeho docházky 

do školy, důvodů, jež k neomluvené absenci vedly) žák hodnocen 3. stupněm z chování. 

10. Dosáhne – li žák za čtvrtletí 30% omluvené absence, řeší tuto situaci se zákonným 

zástupcem žáka třídní učitel a vyučující daného předmětu.  

11. Žák se omlouvá předem z vyučování, je-li mu známo, že z vážných důvodů bude chybět:  

a) 1 vyučovací hodinu omlouvá vyučující,  

b) 1-5 dní omlouvá třídní učitel,  

c) při absenci 6 a více dní v dostatečném předstihu předloží zákonný zástupce žádost o 

uvolnění žáka z výuky (ke stažení na webu školy) ředitelce školy, která rozhodne.  

12. K lékařským ošetřením a prohlídkám chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech, 

jinak se objednávají na dobu mimo vyučování. Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí 
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třídnímu učiteli s předstihem. Žák se zdrží na vyšetření jen po dobu nezbytně nutnou a ještě 

týž den pokračuje ve vyučování.   

13. Žák může být uvolněn z výuky jen na základě písemného oznámení rodičů podaného 

předem. Opustit budovu školy nebo akci pořádanou školou může žák pouze s žádostí o 

uvolnění nebo v doprovodu zákonného zástupce. Žádost zákonného zástupce předloží a 

odevzdá žák předem třídnímu učiteli, případně vedení školy, pokud není třídní učitel 

přítomen. Pokud nebudou splněny všechny náležitosti dokumentu (formulář a text žádosti 

uložen na webu školy – žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování), nebude žák z 

vyučování uvolněn. Žák před opuštěním budovy zapíše čas svého odchodu, případně 

následného příchodu do Knihy odchodů žáků na recepci školy.   

14. Žák je ředitelkou školy uvolněn z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce (na předepsaném formuláři), jejíž součástí je 

doporučení lékaře. Žádost podává k vyjádření vyučujícímu tělesné výchovy, a to na 1. 

pololetí nejpozději do 20. září a na 2. pololetí nejpozději do 20. února. Rozhoduje ředitelka 

školy.   

15. Žáci uvolněni z tělesné výchovy jsou v hodinách TV přítomni a pomáhají učiteli při 

pomocných pracích. Pouze v okrajových a odpoledních hodinách mohou být z vyučování 

uvolněni-omluveni. Uvolnění z výuky povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitel 

školy. Písemná žádost musí být doplněna odborným posudkem nebo doporučením lékaře.   

 

  

Článek 3  Zpřístupnění prostorů školy  

  

1. Hlavní budova školy se pro pracovníky školy otevírá v 6:00 hod. Provoz v budově školy 

končí v 17:00 hod.   

2. Pro žáky a rodiče je hlavní budova školy přístupna od 7:40 hod., ve výjimečných případech 

6:55 hod. do 14:00 hod. Přístup do budovy školy v této době zajišťuje služba na recepci 

nebo na sekretariátu.  

3. Před nultou hodinou vcházejí žáci do budovy na vyzvání vyučujícího.  

4. Od 14:00 hod. do 17:00 hod. je přístup do školy umožněn žákům pouze k organizované 

činnosti. Žáky vpouští do školy zaměstnanec, který vede činnost.   

5. Rodiče a veřejnost mají do školy po 14:00 hod. přístup pouze tehdy, je-li jejich přítomnost 

ve škole předem projednána a dohodnuta s některým zaměstnancem školy nebo smluvně.     

6. Provoz tělocvičny školy je od 7:00 hod. do 20:00 hod.   

7. Provoz školní družiny je zajišťován od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 11:40 hod. do 16:30 hod. 

V případě potřeby je pracovní doba upravena tak, aby byl zajištěn dohled nad žáky 

zapsanými do školní družiny.    

8. Výdej stravy ve školní jídelně je zajišťován pro cizí strávníky od 11:15 hod. do 11:35 hod, 

pro žáky a zaměstnance školy od 11:45 hod. do 14:00 hod.   
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9. V době školních prázdnin a v době volných dnů vyhlášených ředitelkou školy jsou prostory 

školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky a veřejnost uzavřeny.     

10. Provozní dobu školy lze v jednotlivých případech upravit po projednání s ředitelkou školy.   

11. Vstup cizích osob do budovy školy je možný po oznámení účelu návštěvy službě na recepci, 

po zapsání do knihy návštěv a po jejich ohlášení. Není dovoleno vyrušovat pedagogické 

pracovníky v době vykonávání pedagogické činnosti. Každý z pracovníků školy, který 

otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy (tento zapsat do 

sešitu) a zajistit, aby se nepohybovali bez kontroly po budově. Během provozu školy jsou 

zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu, únikové východy jsou opatřeny klíčem, 

který je umístěn ve skříňce u únikového východu.   

  

Článek 4 Délka vyučovacích hodin, přestávek a způsob výuky   

  

1. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.   

2. Dopolední vyučování probíhá od 8:00 hod. do čtvrté, páté nebo šesté vyučovací hodiny podle 

denního rozvrhu žáků.   

3. Ve třídě musí být žák nejpozději v 7:55 hod. (7:00 hod.), začátek vyučování je stanoven zpravidla 

na 8:00 hod., nejdříve však na 7:00 hod.  Přestávky jsou zpravidla v délce 10 minut, velká přestávka 

v délce 20 minut je po 2. vyučovací hodině.   

4. Odpolední vyučování může být organizováno maximálně do 17:00 hod. a začíná nejdříve sedmou 

vyučovací hodinou. Délka přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 45 minut. V 

případech hodných zvláštního zřetele může být tato přestávka zkrácena, a to na nejméně 30 minut. 

Při zkracování přestávky ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.   

5. Mimořádně může probíhat výuka již od 7:00 hod. Žáci mohou mít v jednom sledu maximálně šest 

vyučovacích hodin.   

6. Předměty, u nichž to vyžaduje charakter výuky, jsou zařazovány jako dvouhodinové bloky (výtvarná 

výchova, volitelný předmět apod.). Dvouhodinový blok se skládá ze dvou po sobě jdoucích 

vyučovacích hodin stejného předmětu.     

7. Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:   

0. hodina 7:00 - 7:45   

1. hodina 8:00 - 8:45   

2. hodina 8:55 - 9:40    

3. hodina 10:00 - 10:45  

4. hodina 10:55 - 11:40  

5. hodina 11:50 - 12:35  

6. hodina 12:45 - 13:30  

7. hodina 13:40 - 14:25  

8. hodina 14:35 - 15:20   

9. hodina 15:30 - 16:15   

Počátky 7., 8. a 9. vyučovací hodiny lze upravit podle aktuálního rozvrhu.   
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Článek 5  Průběh výuky a příprava na vyučování   

  

1. Žáci přicházejí do školy včas, čistě a vhodně oblečeni. Dodržují zásady osobní hygieny dle 

daných pokynů.  

2. Ve vyučovací hodině se žáci chovají slušně, neruší průběh výuky nevhodnými slovními nebo 

jinými projevy a plní pokyny vyučujícího, s žádostí o radu a vysvětlení se obrací výhradně na 

vyučujícího, a to tak, že se přihlásí. Při skupinové práci spolupracují.  

3. V předmětech, kde to vyžaduje bezpečnost práce, si žáci nosí vlastní pracovní nebo 

sportovní oděv a obuv podle pokynu vyučujícího. Nesplňuje-li oblečení žáka požadavky 

na bezpečnost, nesmí mu vyučující povolit provádění činnosti a stanoví pro žáka ve 

vyučovací hodině bezpečnou náhradní práci.   

4. Žáci si nosí do výuky určené školní potřeby, učebnice, sešity a případně i materiál 

potřebný pro provedení činnosti.   

5. Před zahájením výuky si žáci připraví potřebné pracovní pomůcky. Současně se 

zvoněním zaujmou své pracovní místo podle zasedacího pořádku a v tichosti čekají na 

příchod vyučujícího. Stěhují-li se žáci do jiných učeben, berou si s sebou všechny 

potřebné učebnice a školní potřeby. Nedostaví-li se vyučující do 10 minut, služba to 

ohlásí na sekretariátu školy.  

6. Třídnické hodiny probíhají v předem oznámeném dni a čase 1x měsíčně mimo dobu 

výuky stanovenou rozvrhem. Žáci i rodiče musí být třídním učitelem vždy písemně 

informováni o jejím konání (tzn. o přesném termínu).    

7. Není-li žák připraven na vyučování, popř. nemá-li domácí úkol, omlouvá se 

vyučujícímu na začátku hodiny.  

8. Žáci zpracovávají domácí úkoly v rozsahu, který určil vyučující. Domácí úkoly 

odevzdávají žáci ve stanoveném termínu.    

9. Při odchodu žáků domů z budovy ven dohlížejí pedagogové odvádějící žáky i službu 

konající správní zaměstnanec.   

10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 

žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Žáky odvádí 

až do šaten, kde dohlédne na jejich odchod ze školní budovy.   

  

  

  

  

 

 

  

Článek 6 Zvláštní režimy práce  

    

A. Práce žáků s počítači   

 Žáci pracují s počítači v odborných učebnách informatiky.   
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1. Žáci absolvují u počítače maximálně dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny přerušené 

přestávkou v délce trvání nejméně 10 minut.    

   

  

B. Technické práce   

   

1. Technické práce probíhají ve školní dílně.   

2. Výuku absolvují žáci v délce maximálně dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny přerušené 

přestávkou v délce trvání minimálně 10 minut.  

3. Nářadí před započetím práce kontroluje vyučující. S vadným nebo poškozeným nářadím 

není dovoleno pracovat.    

4. Závěr každé vyučovací hodiny v délce 5-10 minut je věnován úklidu pracovního místa a 

osobní očistě. Práce ve školní dílně se řídí řádem školní dílny.   

   

C. Práce na pozemku   

   

1. Pěstitelské práce jsou vyučovány na školním pozemku.    

2. Pěstitelské práce absolvují žáci v délce maximálně dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny 

přerušené přestávkou v délce trvání minimálně 10 minut.   

3. Nářadí na práci vydává žákům škola. Nářadí před započetím práce kontroluje vyučující. S 

vadným nebo poškozeným nářadím není dovoleno pracovat.    

4. Závěr každé vyučovací hodiny v délce 5-10 minut je věnován úklidu pracovního místa a 

osobní očistě.   

   

D. Práce v žákovské cvičné kuchyni   

   

1. Žákovská cvičná kuchyň má dvě části – část kuchyňskou a část jídelní.   

2. Část kuchyňská je vybavena kuchyňskými linkami s dřezy, elektrickými sporáky, 

kuchyňským nádobím, příbory a kuchyňskými el. spotřebiči.     

3. Část jídelní je vybavena stoly s židlemi.   

4. Při výuce v žákovské kuchyňce je vyučující povinen před zahájením práce provést kontrolu 

funkčnosti všech zařízení a spotřebičů, se kterými budou žáci pracovat. S vadnými 

spotřebiči není povoleno pracovat.   

5. Výuku v učebně absolvují žáci v délce maximálně dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny 

přerušené přestávkou v délce trvání minimálně 10 minut. Přestávku organizuje a řídí 

vyučující.   

6. Potraviny k přípravě pokrmů si přinášejí žáci v den výuky a do doby výuky jsou potraviny 

vyžadující uchovávání při nízkých teplotách uloženy v chladničce ve cvičné kuchyni.   
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7. Připravovat pokrmy lze pouze z potravin, které nemají prošlou dobu spotřeby. Kontrolu 

kvality surovin provádí vyučující bezprostředně před zahájením přípravy pokrmů. 

Potraviny, které neodpovídají kvalitou požadavkům a potraviny s prošlou lhůtou spotřeby 

se nesmí používat.    

8. Před přípravou jídla, před každou manipulací s potravinami a před konzumací si žáci musí 

umýt ruce mýdlem.    

9. Konzumace jídla se provádí výhradně v jídelní části.   

10. Všechny připravované pokrmy jsou určeny pro okamžitou konzumaci. Žádné připravené 

pokrmy není dovoleno skladovat. Mezi dobou ukončení přípravy pokrmů a jejich 

konzumací nesmí být doba delší než 30 minut.    

11. K umývání nádobí jsou používány ekologicky a zdravotně nezávadné čisticí prostředky, 

které poskytuje škola (myčka na nádobí).   

12. Do skříní je ukládáno pouze čisté a suché nádobí a příbory.    

13. Odpadky a pevné zbytky jsou vyhazovány do odpadkového koše. Po ukončení výuky jsou 

likvidovány všechny zbytky.    

14. Závěr každé vyučovací hodiny v délce 5-10 minut je věnován úklidu pracovního prostoru a 

osobní  očistě.   

   

E. Tělesná výchova a relaxační cvičení   

   

1. Škola využívá k výuce tělesné výchově tělocvičnu a hřiště v prostorách Komunitního centra.   

2. Tělocvična je vybavena tělocvičným nářadím, lavičkami a žebřinami. Nářadí je pravidelně 

podrobováno revizi.    

3. Při využívání prostorů mimo areál školy je vyučující povinen zkontrolovat bezpečnost 

místa, kde probíhá cvičení a v případě nebezpečí cvičení neprovádět nebo závady odstranit.    

4. Žáci využívají k převlékání dvou šaten oddělených pro dívky a chlapce. Šatny jsou 

vybaveny věšáky a lavicemi a jsou přímo spojeny s umývárnou.   

5. Žáci mohou cvičit jen ve sportovním oblečení a obuvi vhodné pro tělesnou výchovu. Bez 

řádného oblečení a obuvi žák nesmí cvičit.   

6. Při cvičení nesmí mít žáci řetízky, hodinky, náramky, jiné volně pohyblivé předměty a 

dlouhé nehty.  

7. Školní tělocvičny jsou v odpoledních hodinách využívány pro zájmové sportovní kroužky 

pořádané školou a ve zbývajícím čase do 20,00 hodin jsou pronajímány ke sportovnímu 

využití cizím organizacím.   

8. Výuka tělesné výchovy je v rámci učebního plánu zařazována v rozsahu dvou, či tří hodin 

týdně.     

9. Součástí výuky tělesné výchovy na prvním stupni je výuka plavání. Výuku plavání zajišťuje 

„Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.“. Výuka probíhá v krytém bazénu na 
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území města Ostravy-Poruby a účastní se jí žáci druhého a třetího ročníku v rozsahu 20 

vyučovacích jednotek za školní rok (výuka probíhá v jednom pololetí školního roku).    

10. Ve třídách 1. až 5. ročníku je výuka tělesné výchovy prováděna zpravidla s celou třídou 

(smíšený kolektiv dívek a chlapců).   

11. Ve sportovních zájmových kroužcích a volitelných předmětech jsou možné i smíšené 

kolektivy žáků, pokud budou při sportovní činnosti respektovány odlišné fyzické schopnosti 

mezi chlapci a děvčaty.    

F. Distanční výuka  

  

      Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více  než 

poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy.  

  

      Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem  

na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, 

pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny.  

  

      Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Povinností zákonného zástupce je dohlédnout  

na účast při distanční výuce.  

  

      Distanční způsob bude probíhat dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle 

aktuálních  

      personálních možností školy.   

      Možné způsoby:  

1) Online výuka – Microsoft 365, jednotná platforma školy 2) 

Komunikace v systému Bakaláři  

3) Vyzvedávání tištěných materiálů na recepci školy  

  

    Žáci mají možnost využít individuálních konzultací po domluvě s příslušným vyučujícím.   

  

    Distanční způsob vzdělávání bude vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální 

podmínky konkrétních dětí/žáků.  

  

    Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu hodin, který bude zveřejněn v systému Bakaláři.  
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    V případě nemožnosti zúčastnit se distanční výuky z důvodu nemoci, je zákonný 

zástupce povinen žáka omluvit stejným způsobem jako by se jednalo o prezenční výuku  

(viz omlouvání žáků ve školním řádu).  

  

Zásady distanční výuky  

  

Zapojujeme každého – Zajišťujeme kontakt i s off-line žáky.  

  

Komunikujeme-Máme jednu hlavní komunikační platformu pro komunikaci se žáky, rodiči i 

kolegy (Bakaláři, Microsoft 365). Komunikujeme se všemi podle předem stanovených 

pravidel. Poskytujeme pravidelně zpětnou vazbu tak, aby podporovala motivaci k dalšímu 

učení.  

  

Podporujeme se-Máme zajištěnou technickou i odbornou podporu pro výuku na dálku  pro 

učitele i pro žáky. Probíhá vzájemná podpora mezi kolegy. Víme, na koho se obrátit v 

případě potřeby. K dispozici je podpora vedení školy, třídních učitelů, ŠPP a koordinátora 

ICT.  

  

Monitorujeme a vyhodnocujeme-Monitorujeme a vyhodnocujeme průběh vzdělávání  na 

dálku. Reagujeme na nově vzniklé podněty a situace, optimalizujeme zavedený systém. 

Klademe důraz na klíčové učivo. Snažíme se nepřetěžovat žáky ani rodiče.   

  

Hodnocení  

  

Žáci jsou povinni plnit zadané úkoly do daného termínu dle vzájemné dohody s vyučujícím 

(online/schránka školy).  

  

V případě neodevzdání práce je žák nehodnocen. Důvody neodevzdávání zadaných úkolů jsou 

konzultovány se žákem a zákonným zástupcem žáka. Hodnocení v distančním vzdělávání 

odpovídá hodnocení při prezenční výuce (viz odstavec hodnocení ve školním řádu).  

  

Preferujeme formativní hodnocení. Vedeme žáky k sebehodnocení.   

  

Chování   

  

Žáci dodržují zásady slušného chování i v rámci distanční výuky. Při nerespektování těchto 

zásad nebo narušování výuky mohou být kázeňsky postihnuti stejně jako v době prezenční 

výuky (viz chování ve školním řádu).   
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Rodiče jsou odpovědni za své děti i v rámci distanční výuky.  

  

  

Žáci se SVP  

  

Pro žáky se SVP je i v době distanční výuky poskytována podpora ŠPP. Zákonní zástupci 

mohou využít individuálních konzultací po předchozí domluvě. Dětem/žákům, kteří mají 

doporučen PSPP bude nabídnuta online výuka.  

  

G.  Žáci s odlišným mateřským jazykem v běžné výuce  

  

Cílem je poskytnout žákovi (i jeho zákonným zástupcům) zpětnou vazbu, prostřednictvím níž 

jsou předávány informace o tom, jak danou problematiku žák zvládá, jak dovede zacházet 

s tím, co se naučil, zda volí efektivní způsoby učení, v čem se zlepšil a v čem ještě 

chybuje, kde má rezervy. Současně by měl být žák hodnocením motivován k dalšímu 

učení. Součástí hodnocení by mělo být tedy i povzbuzení a konkrétní návod, jak má žák 

postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.  

 

 

                                                  H. Školské poradenské pracoviště:  

Školní psycholog  

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí 

vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, 

která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:   

A) Generální souhlas s činností školního psychologa, případně   

B) Individuální souhlas s činností školního psychologa  

  

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s 

žákem. K tomu je potřebný individuální informovaný souhlas. V případě, že se rodič 

rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, nemá školní 

psycholog/školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Dítě 

bude např. během řešení skupinových třídních problémů přeřazeno ze třídy do jiné místnosti a 

nebude se na aktivitách se školním psychologem/speciálním pedagogem podílet. Bude mít 

náhradní úkol zadaný učitelem.         
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Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji je 

zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů. Je členem školního poradenského  pracoviště (ŠPP), spolu s výchovným poradcem, 

speciálním pedagogem a metodikem prevence.  

Náplní práce je:  

• poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a 

pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či 

osobními problémy žáků  

  

• krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci  

  

• prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)  

  

• techniky a hygiena učení (pro žáky).  

  

• skupinová a komunitní práce s žáky, mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, spolupráce 

s třídním učitelem  

  

• primární prevence rizikového chování a případná intervence  

  

• participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele  

  

• provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím 

předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s 

vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při 

důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili  

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, 

speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.  

Elektronická schránka důvěry pro děti a rodiče:  

• emailovou adresu psychologa lze využívat jako elektronickou schránku důvěry - můžete se 

na psychologa obrátit s jakýmkoliv problémem, pochybností apod., napsat lze i anonymně.  

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:   

• Krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě 

žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, 

každý případ je posuzován individuálně.    
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• První kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s 

psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či 

zákonní zástupci - žák domů přinese k podpisu informovaný souhlas);   

• Při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;   

• V případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);    

• Při preventivní činnosti – preventivní programy (dle aktuálních potřeb školy a situace ve 

třídách)   

     Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) bude archivována u školního 

psychologa a současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (dokumentace bude uzamčena a veškerá zjištění o žácích, která podléhají 

individuálnímu souhlasu rodičů, budou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich 

zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí 

pracovníci školy).   

  

  

Část V.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí   
  

1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a souvisejících činnostech, 

poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Třídní 

učitel a odpovědní pedagogové prokazatelně seznamují žáky s konkrétními pokyny, 

právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se 

zásadami bezpečného chování, možnými riziky a odpovídajícími následnými 

opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí, při činnostech mimo 

školu (např. nebezpečí šikany, násilí, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Třídní 

učitel seznámí žáky s ustanoveními školního řádu, příslušný vyučující s řády odborných 

učeben, tělocvičen a školního hřiště z hlediska bezpečnostně preventivního významu 

vždy na začátku školního roku, a to prokazatelným způsobem v třídní knize. Vyučující 

daného předmětu dodatečně poučí žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků 

provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před 

každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.   

2. Učitel – vedoucí lyžařského kurzu, školy v přírodě, exkurze apod., provádí poučení 

účastníků akce. Seznámí je s pravidly chování, bezpečnosti a ochraně zdraví vždy před 

výjezdem žáků na akci pořádanou školou, o zajištění bezpečnosti jsou poučeni také 

zákonní zástupci.  

3. Škola vykonává nad žáky náležitý dohled, při kterém kromě bezpečnostních hledisek 

zajišťuje také výchovné působení v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a 

životním prostředí. Pro zajištění dohledu nad žáky během přestávek, ve výuce a ve 

školní jídelně jsou pověřeni pedagogičtí pracovníci dohledem podle zveřejněného 
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rozpisu, při mimoškolních akcích podle rozpisu uvedeného v týdenním plánu. Dohled 

je zajištěn pedagogickými pracovníky po dobu všech akcí pořádaných školou v rámci 

vzdělávání až do jejich ukončení, pokud se pedagogický dozor se zákonným zástupcem 

žáka nedohodne jinak.   

4. Vykazuje-li žák v průběhu vyučování odchylky od běžného zdravotního stavu, je 

neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany 

zdraví a intimity.   

O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce nebo je žákovi zajištěna 

lékařská pomoc. Po dobu jeho izolace může nad žákem vykonávat dohled i 

nepedagogický zaměstnanec školy. Zákonný zástupce je povinný se dostavit do školy 

za účelem přebrání si žáka se zhoršeným zdravotním stavem. Může pověřit i jinou 

osobu žákovi blízkou.   

5. Škola při závažnějších úrazech a náhlých onemocněních žáka zajistí lékařskou první 

pomoc.  

O události neprodleně telefonicky informuje zákonného zástupce žáka, u ostatních 

úrazů informuje učitel zákonného zástupce zápisem v žákovské knížce nebo omluvném 

listu. Úraz žáka při vzdělávání nebo s ním souvisejících činnostech se eviduje v knize 

úrazů a dále se postupuje podle Vyhlášky 64/2005Sb.o evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů v platném změní.  

Každý úraz, poranění, nevolnost či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní 

budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, 

pedagogickému dozoru nebo kterémukoliv zaměstnanci školy.  

Pro případné odškodnění školního úrazu doloží rodiče žáka/žákyně lékařskou zprávu a  

Po ukončení léčení tiskopis „Hodnocení bolestného“ vyplněný lékařem. Škola vyplní 

tiskopis “Záznam o úraze“, dále pak pro pojišťovnu tiskopis „Oznámení škodní 

události“. Tiskopisy nejsou vydávány automaticky. Jsou k dispozici v kanceláři školy.   

 Pojištění se vztahuje na úrazy žáků, ke kterým dojde při povinné a    nepovinné   školní  

výuce, v době přestávek a při činnostech organizovaných školou pod odpovědným 

dohledem.  

Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy v rámci vzdělávání a pracovní 

činnosti mají povinnost preventivně působit proti výskytu a šíření sociálně 

patologických jevů, v případě jejich výskytu mají povinnost informovat o svém zjištění 

ředitelku školy.   

6. Je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem návykové látky, nosit, držet, distribuovat 

nebo zneužívat návykové či zdraví škodlivé látky a jedy a takové látky, které je svým 

vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Žáci mají povinnost dodržovat přísný zákaz 

kouření, včetně elektronických cigaret, přinášení a konzumace alkoholických a 

energetických nápojů ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy. Tato povinnost 

platí i během konání veškerých školních akcí.  
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7. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce zbraně, imitace zbraní a 

pyrotechnické výrobky.   

8. Žákům není dovoleno z bezpečnostních důvodů vylézat na okenní parapety a otevírat 

velká okna v místnostech školy. Velká okna smí otevírat a zavírat pouze vyučující.   

9. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči, uzávěry ústředního topení, rozvody 

plynu, elektrické energie, vody, bezdůvodně používat hasičské přístroje apod. Je 

zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned 

uvědomit jakéhokoliv zaměstnance školy. Ve škole není dovoleno používat vlastní 

elektrické přístroje a spotřebiče.   

10. Žáci dbají na bezpečnost svou i spolužáků.   

11. Žáci jsou povinni se při práci v ICT ve vyučování zabývat se pouze činnostmi podle 

pokynů vyučujícího. Je zakázáno svévolně manipulovat s PC, spouštět stránky, které 

svým obsahem ohrožují mravní vývoj (zejména s obsahem násilí, pornografie apod.).   

12. Mobilní telefony a ostatní přenosná zařízení, která slouží k pořizování záznamu obrazu, 

zvuku, komunikaci, musí mít žáci v době výuky a na akcích školy vypnuty, mobilní 

telefony uschovány. Tato zařízení může žák používat jen se souhlasem vyučujícího a 

dle jeho pokynů. Ve škole, školní družině a školní jídelně jsou tato zařízení používána 

v souladu s pravidly stanovenými pro práci s informačně – komunikačními 

technologiemi. Žáci nesmí používat tato zařízení za účelem pořízení fotografií, 

filmového či zvukového záznamu zaměstnanců školy, spolužáků a také prostor školy. 

Pořizování takových zvukových a obrazových záznamů a jejich zveřejňování je 

závažným porušením školního řádu. Ve výjimečných případech lze pořizovat záznamy 

pouze se souhlasem přítomného pedagoga.   

13. Při výuce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 

doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o 

bezpečnosti.   

14. Pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat 

k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně 

přestávek.   

15. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a 

bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy,  

je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností zabránit vzniku škody.   

16. Žáci jsou povinni nahlásit projevy šikany, násilného nebo ponižujícího jednání třídnímu 

učiteli, či jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy.   
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17. Oběti šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání 

(vandalismus, rasismus, brutalita apod.) mají právo oznámit takovouto skutečnost 

kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení mají právo na okamžitou 

pomoc a ochranu.   

  

  

Část VI.  Pravidla zacházení s majetkem školy ze strany žáka   
  

1. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 

seznamu podle školského zákona. Žáci 1. ročníku základní školy je nevracejí, žáci ostatních 

ročníků jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného 

školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, o 

omluvný list a svěřené školní potřeby. Předcházejí jejich poškozování a ztrátě, udržují je 

čisté. Místo nadměrně poškozené nebo ztracené zapůjčené učebnice žáci na konci školního 

roku odevzdají učebnici novou, kterou pořídili na vlastní náklady. Poškozené učebnice jim 

zůstanou.   

2. Žáci šetří školní majetek. O každém svévolném poškození majetku školy budou 

informováni zákonní zástupci žáka. Svévolné poškozování majetku školy žákem je chápáno 

jako porušení této normy a na tomto základě bude projednáváno výchovné opatření žáka. U 

každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 

osob žákem bude vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození 

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

zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.   

3. Veškeré odpadky odkládají žáci pouze do odpadkových košů nebo nádob na tříděné odpady.   

4. Žáci dbají na to, aby se neplýtvalo elektřinou a vodou. Před opuštěním učeben dohlédnou 

vyučující a službu konající žáci na úklid místnosti.  

  

  

  

  

  

  

  

Část VII. Závěrečná ustanovení   

Článek 1   
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Platnost školního řádu   

   

1.  Tento školní řád byl projednán na jednání pedagogické rady dne 30. 8.2021.  

2. Tento školní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne  31. 8.2021 

Tento školní řád je účinný od 01. 09. 2021.  3. Tento školní řád je vydán na 

dobu neurčitou.   

4. Se školním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni zaměstnanci, žáci školy 

a jejich zákonní zástupci.    

5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli 01. 09. 2020, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách, školní řád je vyvěšen v každé třídě.   

6. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání školního řádu na třídních schůzkách, 

školní řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy, u hlavního vchodu školy.   

7. Školní řád je vydán jako organizační směrnice Základní školy Ostrava-Poruba, K. 

Pokorného 1382, příspěvková organizace a platí pro všechny zaměstnance školy.   

   

 Dnem 31. 08. 2020 končí platnost Školního řádu vydaného dne 01. 09. 2020.   

   

  

V Ostravě dne 31. 08. 2021                                                                                  

  

  

Mgr. Jaroslava Naďová  

ředitelka školy              

   


