
Základní ŠkOla AmO§, štotstí právnická osoba

SKoLru RAI)
obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zikana č. 56|/2004 Sb., o předškolním, základním
sfiednímo vyšším odborném a jiném vzdělávani (školslcý zákon) v platrrém mĚm vydávám jako
statutární orgán školy tento Škohí řád ZákJaďni školy Amo§, školstcí právnická osoba Cihelní
t620l6,792C] Bruntál.

a to i v době mimoškolrích akcí organizovaných školou.

školní jídelny a tělocvičny.

Chování ke spolužákům a učitelům:

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně i ty respektuj své spolužáry a učitele.
Chceme, aby mezi tebou, spolužráky a učiteli by1 partnerský vztalu podložený vájemnou
úctou, důvěrou a spravedlností. Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednráním
nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy.

Všichni usilujeme o dodržování aíkladních společens§ých pravidel - DESATERO

o Budeme na sebe hodní.

o Budeme se dobře učit.

o Budeme si pomráhat.

o Budeme pěkně psát.

o Nezapomeneme úkoly.

o Budeme chodit včas.

o Nebudeme zlobit.

o Šefieme pomůcky.

o Respektujeme soukromí.

o Budeme mít ťídu v poŘídku.
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I.,Práv? a noyinností žáků a ieiich zákonnÝch ástupců ve škole a podrobnosti
o q{avidleqh YzáiemnÝch vztalnŮ s pedqeggicšými pracovnílív

a. rnÁV4. A povqrltosrI žÁrů,q.ZÁ§oNNřcH zÁsTupců

lŽacimají kromě práv stanovených školslrým zákonem právo:

a) Na vzďélávinl a školské služby podle školského zákona,
b) být inforrnovrán o průběhu a qisledcích svého vzděIávěni,
c) vyjadřovat se ke všem roáodnutím fýkajícím se podstatných záežitastíjejich vzdělávfuti,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnoviána pozornost odpovídající jejich věku a stupni
qývoje,
d) na infonrrace a poradenskou pomoc školy v áležitostech fýkajících sevzdréIávini,
e) žek" má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo navzdéIini
a na svobodu myšlení, projevu, shromažďovrání, náboženství, na odpočinek a dodržování
ákJadruch psychohygienictrrých podmínek, poskytovrání poradenslqých služeb a podpůmých
opaffení, má právo blit seznámen se všemi předpisy se váahem k jeho pobytu a činnosti
ve škole.

2. Zákanní zástupci mají právo na:

a) Svobodnou volbu školy pro své dítě,
b) informace o průběhu avzďélávérni dítěte ve škole,
c) informace o škole podle zi,&ronač. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k infonrracím,
d) nahlížet do výroční zptávy, pořizovat si z ní opisy a qýpisy,
e) na informaoe a poradenskou pomoc školy, školského nebo školského poradenského zašizení
v záleátostech ťýkajících se vzdělávání podle školského zákon1
0 u dětí se speciiáJrťmi vzdělávacími poťebami mají pravo na vzďéláv,ánl, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možrostemo na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzděláváni umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zašízsni,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím ťýkajícím se podstafirých záležitostivzdéIávinižžka,
i) požadat o přezkoumání výsledků hodnocení žráka.

3. Zákonní zástupci nezleúilých žáků jsou povinni:

a) Zajisttt, aby žákdocházel řádně do školy nebo školní družiny, pakliže je přihliášen,
b) na wwánl ředitele, řídní učitel*y nebo vedoucí vychovatelky školní družiny se osobně
zúčastnit projednání závažaýchotinekt}kajících se vzdělávání achovínižáka,
c) informovat školu a školní družinu o zdravotní způsobilosti žákake vzděIávani a pfipadných
zrrrěních způsobilosti, o zdravotních abtížích nebo jiných závažných skutečnosteclr"
které by mohly mít vliv na průběh vzdélávání, údaje o tom, zda je žákz&avotně postižen, včetně
údaje o druhu postižení, nebo zdravotně zreqýhodněn,
d) dokládat důvody nepřítomnost| žáka ve vyrrčovrání v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zašízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zil<ona
č. 56112004 Sb. další údaje, lríeré jsou podstatné pro průběh vzděláváni nebo bezpečnost
žéka, azměny v těchto údajích,
f) k terminu dojednanému ve srrrlouvě uhradit příspěvek na vzdělávrání a platbu za umístění žrika
ve školní družině.
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g) nezasahovat pedagogům Základní školy Amo§, š. p. o. do jejich přímé pedagogické činnosti
v rozporu s právními předpisy.

n.Žacijsou povinni:

a1 Řaaně dochrázet do školy nebo školní družiny a řádně se vzdělávat,
b) dodtžovat školní řád a předpisy a pokyny školy (školní družiny) k ochraně zdraví
a be4pečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pracovníků školy a školského zašizeni vydané v souladu s pnívními předpisy
a školním nebo vnitřním řádem školní družiny.

5. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců
školy, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdtavi
svoje, anijiných osob.

6. Žat< chodí do školy pravidelně a včas podle rozwhu hodin a účastní se činností
organizovaných školou. Úeast na dobrovolných ájmových kurzech je pro přihlášené žaky
povinná. Zél<omý zastupce může žráka odhlrásitze zájmového kurzu vždy ke konci pololetí.

l. ŽaU. chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Vájemné kontakty sexruílní povahy
alyzývavé oblečení do školy nepaří.

S. Žákzashazís učebnicemi a školními potřebami šetrrrě, udržuje své místoo ťídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chrrání majetek před poškozenim; nosí do školy učebnice a školní
poťeby podle rorvrhu hodin a pokynů učitelů.

9. Před ukončením vyučovrání žáci z bezpečnostních důvodů neopoŇtějí školní budovu
bez vědomí vyučujících. V době mimo vyrrčovrání žáci ztsávají ve škole jen se svolením
vyrrčujících a pod jejich dohledem.

t0. Žáci cfuáni své zdraví i z&aví spolužáků; žákum jsou zakazány všechny činnosti, které jsou
zďtaví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických napojů, metňíván1 návykových a zdraví
škodlivých láte$.

11. Zái&lot:ný nístupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žráka ve vyrrčování
nejpozději do 3 kalendriřních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňovántžá/r.a
z vyuČování a omlouvání neúčasti žiú*ave vyuěování stanoví školní ád následovně.
Odchod žál<a z vyrrčování pfud jeho ukončením je možrý pouze na záJrJadé písemné omluvy
rodičŮ, kíerou žak předloží vyuěujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo ťídnímu
učiteli * při uvolnění na více hodin. Pokud odchazi žik zvyučovránío zÁkonný zástupce dítěte
jej vyzvedne ve škole.

12. Žákse f,ádně a systematicky připravuje na vyrrčování.

13. Každý 'traz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s ěinností školy,
hlrásí bez zbytečného odkladu vyrrčujícímu, ťídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

14. Žák nenosí do školy předměty, kíeré nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zďrwí
a be4pečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetrě šperků a mobilních telefonů
odkládá pouze na mista k tomu určená případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanoverrou
dobu přeberou do úschovy a zajistíjejich bezpečnost.
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t5. Užíváni mobilních telefonů nebo jiných elekhonických zařizeni žaky školy je povoleno
v nezbyhých případech porrze mimo vyuěovací hodiny a se souhlasem ťídní učitelky v pruběhu
přestávek a s výslovným souhlasem paní vychovatelky. Vfiimkou je jejich pouátí v nezbyhrém
rozsahu ze zóravotních důvodů nebo stavu nebezpečí a ohrožení, a to vdůvodech hodných
zvláštního ďetele.

16. Zvlrště hrubé opakované slovní a úmyslné fuzické útoky žaka vůči zaměstnancům školy
nebo školní druány se považují zazávažné zavinéné porušení povinností stanovených školským
zákonem a školního řadu. Dopustí-li se žrik takovéhoto jednání, oanámí fuditel futo skutečnost
zrákonnému zástupci a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a to následující
pracovní den pote, co se o tom dozvěděl.

17. Při porušení povinností stanovených tímto školrúm řádem lze podle závafutostíporušení
žákoví uložit:
a) Napomenutí řídního učitele,
b) důtku řídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škoh neprodleně oalrrimi uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žrákovi a jeho zákonnému zástupci azantarrpnáje do dokumentace školy.

1 8. Práva pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
a) Na zajištění podmínek poťebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu
před fizichým násilím nebo psychiclcým nátlakem ze strany žráků, nebo zr{konných zásfupců
žákiadalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve školeo
b) aby nebyIo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v ťozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prosředků dle vlastniho uvžĚení v souladu se aásadami a cíli
uzdělávani při přímé vyučovací, qýchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické
činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

1 9. Povinnosti pedagogiclrých pracovníků:

Pedagogiclcý pracovník je povinen:
a) _vykonávat pedagogickou činnost v souladu se ziásadami
ve Skolním v zdéláv apím progíarnu Arnosek"
b) chránít a respektov at ptáva žálra,

a cíli vzdělávání obsaženými

c) chrrinit bezpďí a zdtaví žáka a předcházet všem formrim rizikového chování ve škole
a školní družině,
d) svým přístupem k qýchově a vzděIáváni vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prosfiedí a podporovatjeho rozvoj,
e) ve smyslu ewopského nařízení ke GDPR (obecné nařízent o ochraně osobních údajů)
zachováxat mlčenlivost a chránit před ntelažitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy,
citlivé osobní údaje, informace o zdravotrúm stavu žráků a výsledky poradenské pomoci
školského poradenského zaŤízent a školního poradenského pracoviště, s nimř přišel do sťyku,
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a ctrrránit před
neoprávněným přísfupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zÁkonrtý niárok,
nepořebné údaje vťazovat a dál nezpracovávat,
f) poskytovat dítěti, žiáku, studentovi nebo zákonnému ásfupci nezletilého žáka informace
spojené s výchovou a vzděláváním.
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II. P{ovoz a vnitřní režim, školy

A. Režim činnosti ve škole

1. Vyučováni zaétná v 08.00 hodin, vyrrčovriní výjimečně zašazené na dřívější dobu nesmí
zŇínat dříve než v 07:00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rcrvňení rryrrčovacích
hodin a přestáve§ které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje malí žaci zapsány v žákovských
knížkách. Vyučování končí nejpozději ve l?.40 hodin. Vyučovací hodina tl:vá 45 mirut.
V odůvodněných případech lze vyrrčovací hodiny z}<racavat, spojovat, dle potřeb učitele
či únavnosti žriků.

Z. Štotni budova §e pťo žáky navštěvující školní družinu otavtrá v 06.00 hodin dopoledne.
Žararerje umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut píed zŇatkem dopoledního vyrrčovrání
a setrvávat v budově školy po dobu pobyfu žáků ve školní družině. V jinou dobu vstupují žáai
do školy pouze na vywámi zaměstranců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogiclcý dohled.
Dohled nad žÉů<y je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů
je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíh,í.

3. Přestrivky mezi vyrrčovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyrčovací hodině
se zařazqe přestívka v délce 20 minut. V případech hodných zvlráštního ďetele jsou zkráceny
některé desetiminutové přesúívky na nejméně 5 minut. Při zkracovrání přestávek ředitel přihlíží
k zrikladním §ziologiclcým pořebrám žráků.

l. vprčovací hodina 08:00 * 08:45 hod.
přestavka 08:45 - 08:55 hod.

2. vyrrčovací hodina 08:55 - 09;40 hod,
přesávka 09:40 - 10:00 hod.

3. vyrrčovací hodina 10:00 * 10:45 hod.
přestavka 10:45 - 10:55 hod.

4. vyrrčovací hodina 10:55 - 11:40 hod.
přestávka 11:40 - 11:50 hod.

5. vyrčovací hodina 11:50 - 12:35 hod.

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a swšky v šatrrě na místa k tomu určená,
v případě hygienických opaťení poti šíření respiračních onemocnění na místech k tomu
ředitelem vyhrazených a ihned odchivsjí do svých oddělení školní družiny nebo sqých
kmenových ťíd. V průběhu vyrčování je žákum vsfup do šaten povolen polrze se svolením
vyrrčujícího.

5. Při organizaci qiuky jinak než ve vyučovacích hodirr.ích stanoví zaíazeru a délku přestávek
pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k zrákladním
Sziologickým poťebám žáků.

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žák:& ve škole při vzďéIávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poslqrtovrání školslcých služeb zajišťuje škola svými zaměstnanci,
pedagogickými i nepedagogichými. Škola rovněž prostřednictvím pravidelného pouěení
systematicky poskytrrje žákům nezbytrré informace k zajišGní jejich bezpečnosti a ochrany
zďraví. Zaměstnance, kterrý není pedagogichým pracolmíkem, může ředitel k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdtaví žáku určit pouze, pokud je zhetilý a způsobilý k právním úkonům.
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7. Nejvyšší počet žékbve řídě je obecně 14, škola má podle § 23 odst. 3 zákanač. 561/2004 Sb.,
školského zél<ona zňzovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy
je 16 při zachovini bezpečnosfiúch ahygieniclcých předpisů.

8. Při qýuce některých předmětů, zejména tělesné v.'ýchovy, jsou vytvářeny skupiny žáků
ze stejtých nebo různých ročníků. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozwhem
na začátku školního roku, zejména podle prostoroqýctr, personálních a finančních podmínek
školy, podle charakteru činnosti žál<ů" v souladu s požadavky najejich bezpečnost a ochranu
zďraví a s ohledem na didaktickou a metodickou naročnost předmětu. Nejvyšší počet žaků
ve skupině je 30.

9. Škola při vzděláváni a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb přihtíží k základním fuziologickým potřebám žáků a yytváří podmínky pro jejich zdravý
vívoj a pro prevenci rizikového chování.

10. Škola vede evidenci urazů žáků.

11. O všech přestavkách je rrrnožněn pohyb žáků mimo ťídu. Velkí přestávka je za příznivého
počasí určeny k pobytu žrálcri na školní zafuadé mimo budovu školy.

12. Provoz školy probíhá ve všedních dnech vždy od 06:00 do 16:00 hodin. Úreani hodiny jsou
vymačeny u vsfupu do ředitelny školy.

13. V období školního vyrrčování může ředitel školy ze závažných důvodri" zejména
organizačních a technickíctu vyhtásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

B. Reži+ nři aFcích mimo školu

1. Bezpečnost a ochranu 7Árwi žáků při akcích a vzďéLávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzÁélávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstrancem školy - pedagogiclcým
pracovníkem. §polečně s ním může akci zajišťovat i zaměstranec, ktery není pedagogickým
pracovníkem, pokud je ňetilý a zpusobilý k právním úkonům.

2. Pfr organizaci víuky při akcích souvisejících s rnýchovně vzdělávací činností školy mimo
místo, kde se uskutečňuje vzdélává"lni, stanoví z-aŤazeí:u a délku přestávek pedagog pověřeným
vedením akce, podle charakteru čimosti a s přihlédnutím k základním fuziologic§ým poďebám
žák'ů.

3. Při akcích konaných mimo místoo kde škola uskutečňuje vzdělávrání, nesmí na jednu osobu
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žráků připadnout více než 25 žáků. V}timku z tohoto
poětu může stanovit s ohledem na niáročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel.
Škota pro plánoviáni takoqýchto akcí stanoví tato p.uuidlu - každou plánovanou akci mimo
budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem
na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví. Akce se považuje za schválenou uvedením v fýdenním
plránu práce školy, kde zrároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovazejících
osob.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem
pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdéláviní, zajišťuje organizující
pedagog bezpeěnost a ochranu zdtaví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou
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shromaždění. Po skončení akce končí zajišťovrání bezpečnosti a ochrany zdrwí žáls'ionapředem
určeném místě a v před§m určeném čase. Místo a čas shromaždění žáku a skončení akce oznámí
oryanrzqící pedagog nejméně 2 dny předem zakonným zástupcům žáki a to zápisem
do žákovské knížky nebo jinoupísemnou ťormou.

5. Při přechazení žiků na místa vyrrčování či jiných akcí mimo budovu školy se žácí řídí pravidly
silničního prorrozu a pokyny doprovazejících osob. Před takový:nito akcemi doprovázející učitel
žáky prakazatelně poučí o bezpečnosti a provede zápis do řídní knihy. Pro společné zájezdy úíd,
lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci i jejich
zákonní zrfutupci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zďtzentch se účasfiťci akce řídí
vnitřúm řádem tohoto zaíizeni.

6. Součástí vzdéláváni mohou být také další alctivity, uvedené ve školním vzdělávacím
progíamu, jako bruslení ,Iyžovéní, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné L§Jr41,, sportowí
sousffedění, zahraniční akce.

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žiika včetně
hodnocení na vysvědčení.

9. Při zapojent školy do soutěží zajištbje bezpečnost a ochranu zdtavi žáků po dobu dopravy
na soutěže a ze soutěží škola, pokud se ziákonným zastupcem žéka nedohodne jinak. V průběhu
soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zďtaví žaků organizátot.

C. Docházka do §kolv

Ředitel může ze zdravotnich nebo jiných závažných důvodů uvolnit žéúra na žádost jeho
zrákonného zastupce zcela nebo ňásti z vyučoviání někíerého předmětu; zéroveň, určí náhradní
způsob vzdělávání žákav době vyrrčovrání tohoto předmětu.

III. Pod4ínky zaiištění bezpečnosti a ochranv zdraví žáků a ieiich ochranv
před společepslrv nežádoucími iew a nřed proiew diskrimi4pce. neqřátelství
nebo násilí,

l. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdtavi a majetek
svuj ani jiných osob.

2. Žál§imnení v době mimo vyrrčování povoleno zdržovatse v prostorách školy, pokud nad nimi
není vykonávan dohled způsobilou osobou.

3. Každý uraz, poranění či nehodrr, k níž dojde během pobytu žákbve školní budově nebo mimo
budovu při akci pořádané školou žá§iblásí ihned vyučujícímuo nebo pedagogickému dohledu.

4. Žálrn\m je zaké"u:áno manipulovat s elekkickYmi spotřebiči, vypínači a elektickým vedením
bez dohledu pedagoga.

5. Při výuce v tělocvičně nebo učebně informačních a komunikaěních technologií zachovávqí
žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyuč,ující
daného předmětu provedou prokazatelné pouěení žáků v první vyučovací hodině školního roku
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a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující
záman do ťídní knihy. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a požárrú ochraně se provádí
rovněž před každou akcí mimo školu.

O. Škotni budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna konfoola přichrázejících osob; při odchodu žákl'i z budovy pedagogové podle planu
dohledů. Každý z pracovníků školy, kíerý otevírá budow caím příchozím, je povinen zJisffi
důvodjejich 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 wršky žáků jsou uzamčeny a klíče od šaten mají ťídní učitelé, kteří
u žráků 2. * 5. ročníkri mohou určit žákovské služby řídy, kterým na dobu nezbytnou zapůjčí klíč
od šatny. Uzamčení šatny průběžně kontroluje pedagoglcký dohled nad áky. V doH mimořrádné
situace urěí ředitel místa pro uklád.iní swšků žráků jednotlivých ťíd.

8. Všichni zaměsbranci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
pfihlížet k základním $ziologickým poťebám žiů<bavyťvrťet podmínky pro jejich zdravý vlvoj
a pro předcházeni vzniku společensky nežádoucích jevů, poslqrtovat žákům nezbynré informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zďtaví.

9. Všichni zaměsfiranci školy jsou povinni ozťramovat údaje související swazy žáků, poskytovat
první pomo§ a vést evidenci úrazů podle pokynů ředitele.

10. Po poslední vyrrčovací hodině dopoledního vyrrčování vyrrčující předává žráky, kteří jsou
přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující
se žáky pak do školrí jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odchrfuející z budovy vykonává další
dohlížející pedagog.

l l. Pedagogičtí zaměstnanci dodráljí předpisy k zajištění bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožámí předpisy; pokud 4istí závady a nedostatky, obrožující zÁraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického nízu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech ředitele a v rifunci svých schopností a mofuostí zabtátttt
vzniku škody. Sledují zdravotrú stav žáků a v případě nráhlého onemocnění žráka informují
bez rhyrečných průtahů ředitele a rodiče postiženého žáka. Nemactý žák může být odeslrin
k lékařskému vyšetření či ošeření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby
každý žak měl zapsiny v žákovské knížce §rto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů
do zaměstrrání a domů, adresu ajmóno ošetřujícího lékaře.
Při rlrazu poskytrrou žrákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Útaz
ihned hlasí Ťediteli a vyplní ziunam do knihy tttaa:], případně vyplní společně s ředitelem
pŘdepsané formuláře. Ošeťení a vyplnění zignarrtt zajištbje ten pracovník, ktelý byl jeho
svědkem nebo kterli se o něm dověděl pťvní.

12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí ž:áky v době dané rozvrhem bez dohledu
dospělé osoby uvolňovat k ěinnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola
odpovídá zažáky v době dané rozvrhem víuky včetně zájmových útvarů, dobrovolných kurzů
a přestavek.

13. Při zjištěných projevech rizikového chovárť žáků škola postupuje vsouladu spokyny
a metodickými doporučeními MŠMT vydané k prirnámí prevenci rizikového chování u dětí,
žakůa studentů ve školách a školských zaŤizenich. Ve vnitfuích i vnějších prostorách všech typů
škol a na akcích pořádaných školou je zakěnáno kouřit, tůívat alkohol; vyrábět, distribuovat,
přechovávat,tůívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky.
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14. Evidence úrazů
a) Zánnam o urazu pťovádí zamě§tnanec školy, který v době variku fuazll vykonával nad žráky

dohled.
b) V knize ůrazb se evidují všechny ittazy žáků (drále jen u**u), ke kterým došlo

při vzdělávrání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin
od okamáku, kdy se škola o úrazudozvi.
Při rlrazech smrtelných a ittazech,jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole
zasahující do dvou po sobě nasledujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným
postupem zárrlrarrry o úrazl na předepsaných formuliářích. Záatam o jakémkoli tttazll,
i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žk4 nebo
ziizovalele, zdravofiť pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu Ceské školní inspekce
anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škoh vyhotoví o urazu, kteqý
nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zaíízeni, zil?íLďm, pokud
je pravděpodobné, že žát<tl bude poslqrhruta náhrada za bolest a ztížen| společenského
uplatrrění způsobené úrazem. Jedno vy,hotovení zérnantu o lxana předá škola jeho
zákonnému zrásfupci.
O urazu nezletilého žráka podá škola nebo školské zafizeni bez zbytečného odkladu hlášení
jeho zrákonnému zrástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu s prováděcím předpisem
ke školskému zákonu.
Osobní údaje, které jsou součástí knihy :úrazů, mohou b;it zpracovávrány pouze za účelem
evidence i$Mli, popřípadě jako podklad pro vyhotovení zázrtamu o úrazu, podléhají režimu
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

IV. PodmínlryJracházení s maietkem §koly nebo školní družinv ze strany žáků.

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žiiků, učitelů či jiných
osob žákem je vyžadovana úhrada od rodičů žaka ktery poškození 4působil. Při závažnější
škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlrášen Policii Č&
případně orglánům socirální péče.

2. Ztráty věcí hlásí ži{ci neprodleně svému ťídnímu učiteli. Žecí ajednotliví vyučující dbají
na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatny, ťídy, sborovny či ředitelny školy.

3. Do školy žáci nosí pouze věci pořebné k qiuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky,
mobilní teleťony apod. mají neustáe u sebe, mají zakaztíno je odkládat, pouze z bezpečnostrdch
důvodů a na výslovný pokyn vnrčujícího, ktery zajistí jejich úschovu.

4. Žáaí školy a zaměstnanci školy odkladají osobní majetek pCIuze na místa k tomu určerrá.

5. ŽáffirrrL školy jsou bezplatně poskytovrány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle
školského zělkona. Záci prvnlho ročníku základního vzděláviiní §rto učebnice a učební texty
newacejío žáci ostaúích ročníků základního vzdělávánijsou povinni učebnice a učební texty
wátit nejpozději do konce příslušného školrťho roku (31. 8.). Žaci 1sou povinni řádně pečovat
o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátau ěi poškozením a wátit jej na konci
roku v řádném stavu.

d)

e)

v. pravidla pro hodnocení rnýsledků vzdělávání žáků.
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1, Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, §amostatné črásti školního řrádu -
pravidla pro hodnocaní výsledků vzděláváni žák'ů'.

VI. ŠkoFí stravování.

Podle vyhlášky č.107na05 Sb. o školním stravovaní (§2, odst. 3) zajišťuje škola smluvně §rto
podmínky pro poskytování školního stravování formou stravování cizích shávníků
uZáůrJadní školy Brunál, Cihelní 6, jejížředitel stanovuje:

- cenu oběrlů
- zpusob placení (hotovostú, beáotovostn$
- do kterého datamusí být obědy pro příští měsíc zaplac,eny
- způsob pfihlašovrání a odhlašovrání
- vYdej do jídlonosičů
- otgantzrci výdeje - dohled, doba sfiavovilní pro cizí stávníky,

VII. Závěreěná ustanov. ení.

1. Konfiolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen ředitel školské právnické
osoby.

2. O kontolách provádí písemné ?Áznaffly.
3. Zrušuje se předchozi měnt tohoto školního řádu, jetro uložení se řídí spisovým řáderr

školy.

§totni řrád byl projednrán a schválen pedagogickou radou a školskou radou.
Skolní řád nabyváúčinnosti dnem l. 9. 2021.
Podle § 30 školského zékona ě. 56112004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje
ředitel školské právnické osoby tento řád nrásledujícím způsobem: vyvěšením v hale
školy, ve sborovně školy a způsobem umožňujícím drálkový přístup (www.amoska.cz).
Zarrěstranci školy s tímto řádem byli sezrámeni napedagogické radě dne 30. 8. 202l.
Žaci Skoly byli s tímto ádem Šeznámeni třídními oeit"ti první ťýden měsíce září
píi zabájeru nového školního roku a seznámení se školním řádem je ranamenarro
v řídních knihách.
Zákonrú zásfupci žráku byli informováni o vydání řádu školy informací v žtákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na weboqých strankácb školy.

V Bruntale dne 1. 9.202I

4.
5.
6.

7,
8.

9.
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