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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy školní řád. Nedílnou součástí školního řádu školy, podle §30 odst. 2) školského zákona je 

klasifikační řád,  ve kterém jsou stanoveny pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Školní řád upravuje podmínky soužití v Mateřské škole a Základní škole Duhový svět, s.r.o., 

pracoviště J. Hory 1376, 272 01 Kladno (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných 

zástupců a pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školy pracovníky. Jeho součástí 

jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

2) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky 

školy. 

 

3) Všem osobám účastným na vyučování (žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům) je 

v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta 

veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré 

další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a 

dalších právních norem ČR. 

 

4) Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich 

dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a 

náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na 

ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). 
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I  ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ 

 

1 Práva a povinnosti  žáků 

 

1.1 Práva žáků  

 

 Na vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.  

 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

 Vytvářet vlastní žákovskou samosprávu a jejím prostřednictvím se obracet na vedení školy. Vedení 

školy je povinno se stanovisky a vznesenými podněty zabývat, vyjádření žáků musí být věnována 

pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.  

 Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 

zákona.  

 Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace.  

 Na ochranu před vměšováním se do soukromí, před nezákonnými útoky na jejich pověst.  

 Na ochranu před všemi formami špatného zacházení, na respektování všech článků Úmluvy o právech 

dítěte.  

 Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením (jak ze strany dospělých 

osob, tak i ze strany svých vrstevníků), před sociálně patologickými jevy jako jsou zejména všechny 

formy sexuálního zneužívání, narkotika a psychotropní látky. 

 Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích. 

 Na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu, nebo potřebuje doplnit své znalosti (v takové 

míře, aby nedocházelo k narušení vzdělávacího procesu ostatních žáků, provozu školy a práv 

vyučujícího).  

 Na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, speciální vzdělávací potřeby, mimořádné 

schopnosti, talent).  

 Na život a práci ve zdravém životním prostředí, jehož kvalitu zajišťuje škola podle svých  možností. 

 Na nestranný a spravedlivý přístup vyučujících při hodnocení výsledků vzdělávání. 

 Na užívání vybavení školy, učebnic a pomůcek souvisejících s výukou.  

 

1.2 Povinnosti žáků 

 

 Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, účastnit se činností organizovaných školou, 

které jsou specifikovány jako povinné. Účast ve vyučování  a docházka do zájmových útvarů je pro 

přihlášené žáky povinná. Z výuky těchto předmětů se lze odhlásit vždy ke konci pololetí.  

 Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, povinné je nošení školní uniformy.  

 Připravovat se na výuku.  

 V hodinách TV mít oblečen cvičební úbor a ukládat z bezpečnostních důvodů ozdoby  na předem 

určená místa, v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy apod. užívat pracovní oděv dle pokynů 

vyučujících.  
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 Chovat se slušně k zaměstnancům i ostatním žákům školy, slušně se vyjadřovat dbát pokynů 

pedagogických a správních zaměstnanců, dodržovat řády odborných pracoven.  

 Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.  

 Hlásit ihned třídnímu nebo dohlížejícímu učiteli (případně kterémukoliv zaměstnanci školy) každý úraz, 

ke kterému dojde v době pobytu ve škole nebo na akci pořádané školou.  

 Nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. 

 Zacházet šetrně s učebnicemi a školními potřebami, chránit majetek před poškozením, neplýtvat 

vodou a elektrickou energií.  

 Dodržovat zákaz otevírání oken. (okna ve třídách a na chodbě může otevírat pouze zaměstnanec školy)  

 Dodržovat zákaz sedání na okenní parapety a jízdy po zábradlí.  

 Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní objekt bez vědomí vyučujících, 

v době mimo vyučování pobývat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  

 Chránit zdraví své i zdraví spolužáků. Je přísně zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové 

látky a alkoholické nápoje v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou. Porušení tohoto 

zákazu bude kvalifikováno jako hrubé porušení kázně a budou z něho vyvozeny sankce – snížený 

stupeň z chování.  

 Respektovat zákaz kouření ve všech prostorách školy a v jejím nebližším okolí.  

 Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost.  

 Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů  odkládat pouze na místa k tomu určená po 

dohodě s třídním učitelem  např.  uzamykatelné místo (stůl, skříň) v  uzamykatelné místnosti (kabinet, 

kancelář).   V ostatních případech žáci za tyto předměty plně zodpovídají bez nároku na odškodnění.  

 V průběhu vyučování i mimo něj a na akcích pořádaných školou musí mít žáci  vypnuté a uschované 

mobilní telefony ve své aktovce (pokud je neuložili na místo k tomu určené). Současně je zakázáno 

nabíjet ve škole mobilní telefony.  

 Během pobytu ve škole dodržovat zákaz pořizování audio a video nahrávek, používání jakýchkoliv 

fotoaparátů.  

 V průběhu výuky nepoužívat přehrávače se sluchátky na uších.  

 Z bezpečnostních důvodů respektovat zákaz žvýkání žvýkaček v průběhu vyučování.  

 Dodržovat stanovený zasedací pořádek.  

 Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit výchovné 

opatření. (viz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání)  

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy a ostatním žákům školy se 

vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb., v 

platném znění).  

 Rovněž za závažné porušení tohoto školního řádu je považováno svévolné ničení školního zařízení a 

majetku jiných osob.  

 Při prokazatelném závažném porušení nebo četnějším porušování školního řádu může být žák 

vyloučen ze společných akcí třídy, školy (ozdravný pobyt, škola přírodě, lyžařský výcvikový kurz, 

plavecký výcvik, kulturní a sportovní akce atd.)  
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2  Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých  žáků 

              

2.1 Práva zákonných  zástupců nezletilých žáků  

 

  Na svobodnou volbu školy pro své dítě.  

  Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

  Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.  

  Na vzdělávání a školské služby pro jejich nezletilé žáky podle školského zákona.  

  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.  

  Volit a být voleni do školské rady.  

 Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v  záležitostech   

týkajících se vzdělávání podle školského zákona.  

  U žáků 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.  

 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.  

 

 

2.2 Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:  

 

 Zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy.  

 Na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání jejich žáka, se školou spolupracovat a řešit případné problémy 

 Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a jejích změnách, o zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  

 Oznámit škole včas údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn.  

 Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka.  

 Oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (dokumentace škol a školských 

zařízení), další údaje a jejich změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

žáka.  

 Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy              

školy. 
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3  Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 

 Všichni pracovníci školy a žáci školy dodržují zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 

solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

 

 Všichni  pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel 

slušné a zdvořilé komunikace. 

 

 Všichni  pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. 

 

 Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v podmínkách své 

působnosti.  

 

 Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu školy, školním řádem a dalšími nezbytnými 

opatřeními.  

 

 Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před násilím, diskriminací, působením negativních jevů a budou 

respektovat jejich soukromí. 

 

 Pedagogičtí pracovníci uplatňují taktní přístup při jednání se zákonnými zástupci, řídí se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pedagogickým i provozním  pracovníkům školy 

je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy  z takového jednání vyvodí 

odpovídající důsledky (snížený stupeň z chování). 
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II. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

1    Režim činnosti ve škole 

 

 Do školy vstupují žáci určeným vchodem, který používají také k odchodu ze školy do 17:00. Žáci při 

příchodu do školy použijí – čipový systém. Škola je pro  vstup žáků otevřena od 7:30.  Příchozí  

návštěvníky  vpouští do školy pouze vedení školy či pověřený pracovník.  Po skončení vyučování či 

odchodu ze školní družiny je při vstupu do objektu opět používán čipový systém. Chip je zákonným 

zástupcům  propůjčován prostřednictvím třídní učitelky a vrací se v den ukončení školní docházky.  Po 

ukončení školní docházky se posledním dnem školní docházky vymažou vstupní data žáka a zneplatní. 

Zákonní zástupci ani žáci do školy na svůj vstupní chip nepouští cizí osoby. 

 Vnitřní  i vnější prostory školy jsou monitorovány kamerovým systémem.  

 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je  zajištěna kontrola přicházejících osob. 

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 zevnitř volně 

otevíratelné dveře únikových východů. 

 Škola se otevírá  ve všedních dnech v 7:00  a  uzavírá se v 17:00.  

 Vyučování zpravidla začíná v 9:00, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve 

než v 7:00. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je 

přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v elektronických a papírových žákovských knížkách. 

Vyučování končí nejpozději v 16:00.  V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, 

v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.  

 Školní budova se pro žáky otevírá v 7:00  dopoledne (pro žáky zapsané do družiny) ostatním žákům je 

umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 20 minut před 

začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců 

školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich 

pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.  

 Přestávky mezi vyučovacími hodinami v dopoledním vyučování jsou desetiminutové. Po druhé 

vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním trvá 50 minut.  

 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned 

odcházejí do učeben. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do 

šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.  

 O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu v rámci patra, velké přestávky jsou za 

příznivého počasí určeny k pobytu žáků na zahradě  školy. Dohled je vykonáván dle rozpisu. 

 Odchod žáka ze školy během vyučování:  

Žáci 1. – 5. ročníků mohou odejít ze školy během vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce 

nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem. 

 Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování odvede příslušný vyučující vždy 

žáky 1. a 2. ročníku přihlášené do školní družiny a dále pak i dalších ročníků 1. stupně, pokud zákonní 

zástupci nezletilých žáků 3. – 5. tříd písemně nepotvrdili souhlas s tím, aby žák přecházel do školní 

družiny sám bez doprovodu pedagoga. Vyučující předává žáky, kteří se účastní činnosti školní družiny, 

přímo vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. 

Dohled v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává další dohlížející  pedagog.  

 Pokud se žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, účastní výuky nepovinných předmětů a 

zájmových útvarů v době činnosti ŠD, odvádí tyto žáky zpět do školy vždy příslušný pedagog, který 

vede tento nepovinný předmět či zájmový útvar.  
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 Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 

potřebám žáků.  

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

 

 Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k 

základním fyziologickým potřebám  žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví  žáků  při vzdělávání a s 

ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům  nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 Škola vede evidenci úrazů žáků  k nimž došlo v době školního vyučování a při činnostech 

organizovaných školou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

 V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 

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

 

2  Režim na školních akcích mimo školu  

 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s 

ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a 

způsobilý k právním úkonům.  

 Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s 

ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování 

takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem písemně 

na předepsaném formuláři projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na 

zajištění BOZ. Akci schvaluje ředitelka školy, schválené akce se zapisují do měsíčního plánu akcí školy.  

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků 

není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. 

Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem 

zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.  

 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky 

prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích 

zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto 

zařízení.  

 

 Pro pořádání školních akcí  mimo prostory školy platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:  
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o směrnice pro školy v přírodě  

o lyžařské výcvikové kurzy  

o zahraniční výjezdy  

o školní výlety 

 

 Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.  

 Součástí výuky je také výuka plavání, mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v 

přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom 

dodají škole písemné lékařské potvrzení. 

  

 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na 

vysvědčení.  

 

 Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze 

soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu 

soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.  

 

 U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to 

dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném 

rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

 

  3   Podmínky pro uvolňování  žáků  z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání  

 

o Nepřítomnost účasti ve vzdělávání omlouvá zákonný zástupce žáka.  

o Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka  nejpozději do 3 dnů ode dne 

výzvy. 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:  telefonicky,  sms zpráva   třídnímu učiteli  a písemně 

prostřednictvím školy  On line. 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy a v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené 

absence informuje  ředitelku  školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje a při zvýšené omluvené 

nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. V odůvodněných případech je ředitelka  školy  oprávněna požadovat 

doložení důvodů nepřítomnosti žáka. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je např. lékařské 

potvrzení nebo úřední doklad.   

Postup při neomluvených absencích je upraven v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků kap. 4.  

     

Uvolňování žáka  

Při dlouhodobé plánované neúčasti např.  pobyt v zahraničí (5  dní a výše)  je žák uvolněn  na žádost 

zákonného zástupce na předepsaném formuláři. O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy. Třídní učitel 

stanoví náhradní způsob plnění  vzdělávání.  
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III PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  ŽÁKŮ  

 

 Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního 

zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 

 Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj 

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

 Škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 

při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům 

a institucím. 

 Zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát 

bezpečnostních pokynů vedení školy. 

 Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně 

informovat třídního učitele nebo jiného vyučujícího o případech zranění, úrazu, fyzického napadení, 

nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením 

zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění, a je tedy považováno za hrubé porušení 

školního řádu a vedení školy  z takového jednání vyvodí odpovídající důsledky (snížený stupeň z 

chování). 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky 

a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu 

je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a  vedení školy  z takového jednání vyvodí 

odpovídající důsledky (snížený stupeň z chování) 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat 

s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a 

bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo 

pyrotechniku (i zábavnou) a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. 

Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu a vedení školy  z 

takového jednání vyvodí odpovídající důsledky (snížený stupeň z chování). 

 Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci 

povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a 

přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek s výjimkou prostorů k tomu určených. 

 Při výuce v tělocvičně,  na pozemcích, v laboratoři a v dalších odborných učebnách dodržují žáci 

specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny (vnitřním řád odborné učebny). Vyučující daného 

předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné 

poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. 

Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.   

 Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 

 Je přísně zakázáno otvírání oken, vyklánění se a sedání do oken,  vyhazování různých předmětů z oken 

nebo házení sněhu do oken. 
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 Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dohled způsobilou osobou.  

 Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu 

možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze (nad 100 Kč) a cenné věci  je nutné 

uložit u třídního učitele, popřípadě u vyučujícího (například během hodiny tělesné výchovy). 

 Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. 

Zjistí - li tak žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu (o 

přestávce učiteli konajícímu dohled) nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením 

školy o dalším postupu. 

 Každý úraz či nevolnost má žák povinnost okamžitě hlásit dohlížejícímu, případně jinému učiteli, nebo 

vedení školy. 

 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první 

pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.  

 Pedagogičtí zaměstnanci 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 a možností zabránit vzniku škody. Sledují 

zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení 

školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či 

ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.  Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, 

zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 

vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho 

svědkem nebo který se o něm dověděl první.  

 V případě akutního onemocnění je pedagogický pracovník povinen oddělit žáka od ostatních a zajistit 

pro něho po dobu nezbytně nutnou dohled jiné fyzické osoby. 

 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 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 nepovinných předmětů, přestávek a stravování.  

 Při přecházení žáků na místa akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 

doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního 

provozu. 

 Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání 

a  prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či 

poškozujících životní prostředí. 

 

Evidence úrazů  

 

 Evidují se  všechny úrazy žáků (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. O každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do 

knihy úrazů. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí 

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

 V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví 

škola záznam o úrazu na předepsaném formuláři a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte. 

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

 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 
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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. 

 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 dne následujícího měsíce – 

zřizovateli (pouze pokud o to písemně požádá), zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu 

České školní inspekce. 

 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  zdravotní pojišťovně žáka, České školní 

inspekci a místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 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. 

 Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování 

první pomoci.  

 

Postup v případě úrazu žáka: 

 

 Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci (ošetření drobných poranění, např. 

oděrky apod.).  

 U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha 

zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro 

posouzení zdravotního stavu žáka, který pak rozhodne o dalším postupu. 

 U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy 

osoba poskytující první pomoc  

 V případě nutnosti předá dohled nad žáky dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí žáka 

na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice) 

 Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu 

bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce žáka. 

 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 platných právních předpisů.  
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IV  OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO  NÁSILÍ 

 

 Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality a 

nepřátelství. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. 

 Všichni zaměstnanci školy a všichni žáci školy dodržují zásady rovného přístupu každého státního 

občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání  bez jakékoli 

diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 

 Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci 

školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo vedení školy. 

 Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání 

(vandalismus, rasismus, brutalita a nepřátelství apod.) má právo oznámit takovou skutečnost 

kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a 

ochranu. 

 Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, 

rasismus, brutalita a nepřátelství apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, 

jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. 

 Je zakázáno přinášet do školy předměty, které nesouvisejí s výukou. 

 

V  PRAVIDLA  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ  

 

 U každého poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob, ke kterému 

došlo úmyslně nebo bylo způsobeno nedbalostí žáka, je vyžadována úhrada od zákonných zástupců 

žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, 

na náhradu škody od zákonných zástupců žáka není právní nárok.  Při závažnější škodě nebo 

nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální 

péče.  

 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.  

 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky a  šperky mají 

neustále u sebe odkládají je  pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který 

zajistí jejich úschovu.  

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

 Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle 

školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto 

učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a 

učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. 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, že dojde k poškození nebo zničení zapůjčené učebnice, jsou zákonní zástupci 

nezletilých žáků povinni způsobenou škodu škole uhradit.  
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Účinnost a platnost školního řádu 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2016 

 

Změny a dodatky školního řádu 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni 

zaměstnanci základní školy  a budou o nich informováni zákonní zástupci žáků.  

 

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 

 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního 

řádu, a  to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. 

 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich  

nástupu do práce.  

 Vydání a obsahu školního řádu informuje základní škola zákonné zástupce žáků 

na třídních schůzkách. 

 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a v tištěné podobě 

v ředitelně školy a v šatně žáků. 

 

 

V Kladně  dne 18. srpna 2016   

 

 

 

 

 

 

Lenka Koubová  

 ředitelka MŠ a ZŠ  Duhový svět, s.r.o. 
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Dodatek č. 1  
 
Školního řádu, který  upravuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22 ŠZ) 
 
 
 
 

Účinnost:        1. 9. 2017 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy:      ………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
          Č.j.:  1/2017_ZS_D 
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1  Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 

  1.1 Práva  pedagogických pracovníků 

         Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

 na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 

fyzickým násilím nebo nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců a dalších osob, které 

jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole; 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy; 

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

vzdělávání při přímé vyučovací , výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko – 

psychologické činnosti; 

 volit a být voleni do školské rady; 

 na objektivní hodnocení své činnosti. 

 

1.2 Povinnosti pedagogických pracovníků 

       Pedagogický pracovník je povinen:  

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání; 

 chránit a respektovat práva žáka; 

 chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole nebo školském 

zařízení; 

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

podporovat jeho rozvoj; 

 zachovávat mlčenlivost a chránit přede zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a 

výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, 

s nimiž přišel do styku; 

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

vzděláváním.  

 

 

V Kladně  dne 18. srpna 2017   

 

 

 

 

 

 

Lenka Koubová  

 ředitelka MŠ a ZŠ  Duhový svět, s.r.o. 
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Příloha č. 1 Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek 
 

 

Dopolední 
vyučování 1. - 2. 

roč. 

Dopolední 
vyučování 3. - 5. 

roč. 
  

8:05 8:50 8:05 8:50 0. hodina 

8:50 9:00 8:50 9:00 přestávka 

9:00 9:45 9:00 9:45 1. vyučovací hodina 

9:45 9:55 9:45 10:05 přestávka 

9:55 10:40 10:05 10:50 2. vyučovací hodina 

10:40 11:00 10:50 11:00 přestávka 

11:00 11:45 11:00 11:45 3. vyučovací hodina 

11:45 11:55 11:45 11:55 přestávka 

11:55 12:40 11:55 12:40 4. vyučovací hodina 

12:40 12:50 12:40 12:50 přestávka 

12:50 13:35 12:50 13:35 5. vyučovací hodina 
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Příloha č. 2  
Osnova poučení žáka ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole na začátku školního roku  

 
 

1. Seznámení se školním řádem. 

2. Poučení o bezpečném chování (ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní jídelně): 

Žák je povinen: 

a) Při  chůzi  si počínat opatrně, používat výhradně  vyhrazených  cest,  vchodů  a východů, které 

jsou pro žáky určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru. 

b) Při přesunech používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní 

komunikace, a to maximálně ve dvojicích. 

c) Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného zaměstnance 

školy) při dohledu na chodbách či pravidelných přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – 

kurzy, výlety apod. 

d) Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, 

neskákat a předcházet úrazům, neotvírat a  nevyklánět se z oken. 

e) V objektu školy nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s termoregulačními ventily 

radiátorů topení. 

f) Z bezpečnostních důvodů respektovat zákaz žvýkání žvýkaček v průběhu vyučování. 

g) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, dodržovat 

příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat stanovený 

režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu. 

h) Dodržovat  právní o ostatní předpisy a pokyny k  zajištění  bezpečnosti a ochrany  zdraví, 

stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování a informacemi vyučujícího. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné 

osoby. 

i) Oznamovat svému  vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly  ohrozit bezpečnost a 

ochranu zdraví. 

j) V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto pracovišť. 

k) Nepožívat alkoholické nápoje  a neužívat jiné návykové  látky při vyučování a při všech činnostech 

organizovaných školou, nevstupovat pod jejich vlivem do školy. 

l)  Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů či na jiných akcích pořádaných školou. Dbát 

o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. 



 

 

  2  
 

m) Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce. 

n) Oznámit svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a jinou změnu 

zdravotního stavu.  

o) Oznámit bez zbytečného odkladu  úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, 

jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout 

sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc. 

p) Účastnit se poučení o bezpečnosti a ohraně zdraví organizovaných školou a příp. se podrobit 

ověření jejich znalostí. 

q) Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji a  audiovizuální 

technikou bez souhlasu vyučujícího. 

r) Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně. Předcházet 

vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním zaměstnancům školy. 

Nemanipulovat s hasicími přístroji. 

s) Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


