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2. Provoz a vnitřní režim školy (Aktualizace školního řádu v souvislosti se zajištěním 

bezpečnosti žáků ) 

 

 Zabezpečení budovy školy 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy 

pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu 

cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 

nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody 

do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. 

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 

dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu  (při uvolnění na jednu hodinu), nebo 

třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Žák odchází pouze v doprovodu 

zákonného zástupce.  

Odchod žáka ze školní družiny je možný pouze na základě písemného potvrzení od 

zákonných zástupců, kde musí být jasně napsáno datum odchodu, čas odchodu, zda 

odchází dítě samo nebo v doprovodu jiné osoby. Pokud odchází v doprovodu jiných 

osob, musí být jmenovitě vypsané. 

Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu 

bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se 

svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  

 

 

  



1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů 

žáků   a  zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 

1.1 Práva  žáků ve škole     

 Právo svobody projevu ve školách 

Žák je povinen 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. 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Ohrožení zdraví žáka (mimo úrazů) 

Přijde-li žák do školy s horečkou, vystoupí-li žákovi nečekaně teplota, objeví se jiné 

závažné zdravotní obtíže nebo pokud se jedná o podezření na požití návykové látky, je 

nad uvedeným žákem zabezpečen dohled dospělé osoby a kontaktován zákonný 

zástupce žáka. 

Zákonný zástupce je vyzván k tomu, aby si žáka co nejdříve ze školy vyzvedl. Při 

závažnějších případech nebo pokud se nepodaří zákonného zástupce žáka včas 

kontaktovat, škola přivolá lékařskou pomoc. Zákonný zástupce je poté informován 

ihned, jakmile to okolnosti dovolí. 
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