Základní škola a Mateřská škola Sepekov

ŠKOLNÍ ŘÁD
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Obecná ustanovení
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 tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

I. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
1.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví
a majetek svůj ani jiných osob.
1.2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad
nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
1.3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému
dohledu.
1.4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v počítačové učebně zachovávají žáci
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem 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 BOZ a PO se provádí rovněž před každou
akcí mimo školu a před každými prázdninami dle platného rozpisu.
1.5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými a plynovými spotřebiči, vypínači
a vedením bez dozoru učitele. Dále nesmí žáci otevírat elektrické rozvaděče, skříňky
(požárních) hydrantů a plynových uzávěrů a nesmí snímat z držáků přenosné hasicí přístroje
(popř. jinak s nimi manipulovat).
1.6. Žákům není povolen vstup bez doprovodu učitele do jiných prostor školy než do těch,
které se přímo vztahují k aktuálnímu vyučování žáka.
1.7. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je pověřenými zaměstnanci
školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu

cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali bez
dozoru po budově.
1.8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků,
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
1.9. Všichni pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost
osob, závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného. V rámci svých schopností a možností se
pokusí zabránit vzniku škody.
1.10. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 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 svědkem úrazu nebo který se
o něm dověděl první.
1.11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky1.stupně v době dané rozvrhem bez
dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři
atd. Žáci 2. stupně mohou být uvolněni pouze na základě ručně psané žádosti zákonných
zástupců. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných
předmětů, přestávek na stravování.

2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
2.1. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz:
- kouřit
- požívat alkohol a jiné omamné látky
- ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě,
v kabinetech i sborovně, ponechávat je ve škole přes noc.
2.2. Při nálezu návykové látky u žáka je nutné zajistit bezpečnost žáka i ostatních, zjistit
zdravotní stav žáka při jeho případné intoxikaci, zajistit lékařskou pomoc. Vedení školy zajistí
kontaktování policie a zákonných zástupců žáka. Žák je izolován až do příjezdu policie, žák
ani jeho věci nejsou dále nijak prohlíženy.
2.3. Pokud se žák svěří, že užívá návykovou látku, je třeba, aby se zaměstnanci školy
(zejména pedagogové) nevyhýbali rozhovoru, nabídli žákovi radu a podporu. Dále je nutné,
aby preventista sociálně patologických jevů zajistil další péči dle krizového plánu školy.
2.4. Do školy a školních prostor (včetně školního hřiště, zahrady, dvora, školní jídelny a MŠ)
mají zakázán vstup osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

2.5. 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 pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Závěrečná ustanovení
1. Ruší se předchozí znění Školního řádu ze dne1.září 2008. Uložení směrnic
ve spisovně školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.
2.

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 25.1.2017.
Pokud nedojde k dalším změnám, pak se seznámení opakuje vždy v posledním
srpnovém týdnu před začátkem nového školního roku při konání pedagogické rady

3. Školská rada schválila školní řád dne 26.1 2017
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.2.2017
5. Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v první třídnické hodině
v září příslušného školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
6. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
7. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád
následujícím způsobem: zveřejněním v hale školy, ve sborovně školy a na
internetových stránkách školy.

V Sepekově dne 25. ledna 2017

Mgr. Jitka Nováková

