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Jubilejní základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž 

Rusava 203, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

 

 

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

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

předpisů  vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

 

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

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 

 

 A. Práva a povinnosti žáků 
 

1. Žáci mají právo 

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

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

nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se 

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje, 

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

 

2. Žáci jsou povinni 

 

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

distančního výuky / pokud je nařízena/ 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku první vyučovací hodiny i během 

školního roku 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 

d) žák dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády 

dalších učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob       

e) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností akcí 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky 

povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí .      

f) Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen .     

g) Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a 

školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       

h) 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.       

i) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků.       
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j) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. 

k) Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. Při příchodu do třídy si nachystá 

všechny učebnice a pomůcky na vyučování. 

l) Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez 

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

m) Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Během vyučování má mobilní telefon vypnutý a jakákoliv  

manipulace s ním je zakázána. Není možné pořizovat si audio ani video nahrávky.   

 

n)  Distanční výuka během mimořádných událostí 

1.  Distanční výuka je dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáky povinná. Žáci se 

jí účastní v době vyučování dle rozvrhu.  

2.  Při distanční výuce vyučující využívají online platformy Skype a e-mail, které se považují 

za závazné. Ostatní jako komunikace telefonem, pošta, výukové programy budou využity po 

domluvě s vyučujícím.  Práce žáci zasílají v předem dohodnutých formátech /např. pdf,/.  

3.  Na začátku školního roku třídní učitel zmapuje podmínky jednotlivých žáků k zapojení do 

distanční výuky. Žáci jsou povinni se přihlásit do platformy Skype. Nezletilí žáci uvedou 

telefonický kontakt na svého zákonného zástupce. V případě emailové komunikace žáci 

používají výhradně emailovou adresu, která pro ně byla ve škole vytvořena. V době 

vyučování musí být žák dostupný na uvedených kontaktech a komunikovat. 

4.  Během distanční výuky budou žáci hodnoceni stejným způsobem jako u běžné prezenční 

výuky. 

5.  Bez souhlasu vyučujícího není povoleno jakékoliv zaznamenávání (nahrávání) obrazu či 

zvuku v rámci školou používaných informačních a komunikačních systémů ani jejich 

zveřejňování. Rovněž platí, že sdílení textových a obrazových materiálů poskytovaných 

žákům prostřednictvím těchto systémů je povoleno pouze se svolením vyučujícího. Tyto 

materiály jsou určeny výhradně pro výuku školy. 

 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci mají právo zejména na 

 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 

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

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

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

školského zákona 

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

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona a dalších platných předpisů 

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

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení, 

g) volit a být voleni do školské rady, 
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h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

 

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni  

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a účastnil se distanční výuky pokud je nařízena 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání  žáka, 

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

případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je  žák  

zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; 

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

školním řádem, 

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

nebo bezpečnost  žáka, a změny v těchto údajích změnu jména a příjmení, místa trvalého 

bydliště, telefonního čísla a jiného spojení. 

f) zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitele školy osobně účastní projednání 

závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka 

g) zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování  

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. 

Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje 

jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu 

po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací 

hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. 

Zákonný zástupce doloží důvody neúčasti  žáka na distančním vzdělávání telefonicky nebo 

písemně. 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy       

 

A. Režim činnosti ve škole  

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 

hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí 

nejpozději do 14 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny 

dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.10 hodin ráno. Žákům je umožněn vstup do budovy 

nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 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. Dohled nad žáky může vykonávat i  nepedagogický pracovník, pokud je tímto 

pověřen.    

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první vyučovací hodině se 

zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

trvá 35 minut.  Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým 

potřebám žáků. 
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4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a 

ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se 

svolením vyučujícího.       

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků.  

 

6. Budova školy je řádně uzavřena a  opatřena zvonkem. Do budovy školy mají přístup cizí 

osoby  a to pouze za doprovodu pedagogického nebo nepedagogického pracovníka školy na 

místo jednání.  

 

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Škola má zřizovatelem schválenou výjimku z  počtu žáků. 

 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných, jsou děleny třídy na skupiny. Počet 

skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle 

prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v 

souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a 

metodickou náročnost předmětu. 

 

9. O všech přestávkách je  možné umožnit pohyb dětí mimo třídu.  

 

10. Provoz školy probíhá ve všedních dnech  od 7.10. do 15.10   hodin.  

 

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

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

 

 

B. Režim při akcích mimo školu 

 

 

1. Při akcích konaných mimo 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. 

 

2. 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 platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. 

  

3. Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, 

uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do 

výuky 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 ne starší jednoho roku.  
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4. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

hodnocení na vysvědčení.  

 

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

a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 

majetek svůj ani jiných osob.    

 

2. Žákům není  dovoleno v době mimo vyučování  se zdržovat  v prostorách školy, pokud nad 

nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.        

 

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. 

 

4. Při výuce v tělocvičně a na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny, dané řádem 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 vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o 

BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci 

školy zajištěna kontrola přicházejících osob.  Při odchodu žáků z budovy školy zajišťují 

dohled pedagogičtí pracovníci 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 zevnitř volně 

otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

 

7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy 

určené třídním učitelem. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje domovnice.        

 

8. 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. 

 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků a  

poskytovat první pomoc.   

 

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

žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do 

šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z 

budovy vykonává další dohlížející pedagogický pracovník.      
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11. 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 zhoršení 

zdravotního stavu 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. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: 

rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího 

lékaře.   

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.       

12. Pedagogičtí pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé 

osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu a posílat samotné k lékaři. Škola odpovídá za 

žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 

 

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit. Prostory jsou označeny 

viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. 

 

13. Hygienická opatření během mimořádných opatření 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 

oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých 

a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. a v souladu s doporučením odborné 

lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C), 

ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je 

nutné volit tento postup: 

1.  Při výskytu příznaků respiračních onemocnění a zvýšené teploty nad 37 °C žák 

zůstane v domácí péči. V případě, že se příznaky projevily během dne, postupuje se podle 

následujících bodů. 

2.  Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

žáka – dohled při vstupu do budovy školy nebo vyučující první vyučovací hodiny anebo 

kdokoli, kdo příznaky zaznamená, neprodleně informuje ředitele školy při podezření na 

COVID-19 u žáka. Ředitel školy nebo třídní učitel ihned kontaktuje zákonného zástupce a 

informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, 

postupuje se podle následujícího bodu. 

3.  Neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti (volná třída – směrem ke kostelu) nebo k jinému způsobu izolace od ostatních 

přítomných ve škole a současně k informování zákonného zástupce žáka s ohledem na 
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bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy v nejkratším možném čase. Zákonný zástupce musí 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že 

zákonný zástupce není dosažitelný na uvedených telefonních kontaktech, bude neprodleně 

volána záchranná služba. 

4.  Příznaky se vyskytnou teprve v průběhu přítomnosti žáka ve škole. U žáka dále 

postupujeme dle bodu 3.  

5.  V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Izolační místnost je následně vydezinfikována. 

6.  Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní 

pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

7.  Vstup všech cizích osob v případě vyhlášeného mimořádného opatření je možný jen po 

předchozí domluvě s konkrétním učitelem, který si vyzvedne návštěvu před budovou školy 

a zajistí, aby měla roušku a byla provedla řádná desinfekce rukou. 

 

Krádeže, vandalizmus 

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 

protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  

 

 

Jak postupovat preventivně proti krádežím 

 

Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude 

tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému 

(jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které 

může vést k jejich odcizení. Škola žákům nedoporučuje cenné věci, které nesouvisí 

s vyučováním a vzděláváním do školy nebo školského zařízení nosit. Platí pro ně zákaz 

odkládání.  

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví 

vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc 

pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 

 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným 

v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit 

poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám 

pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a 

současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. 

 

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu 
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Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o 

bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky 

opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání 

vyhnout. 

 

Jak postupovat při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a 

pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném 

zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého 

dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků. 

 

 

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

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl 

vznik škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není 

právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik 

škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

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

svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 

šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 

bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       

 

4. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a 

poškozením, vrátit jej na konci školního roku v řádném stavu.  

 

 

 


