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Ředitel školy OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 v souladu s ust. § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění vydává jako statutární orgán školy tento školní řád.
Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a příslušné podzákonné právní normy.
Školní řád zohledňuje také Úmluvu o právech dítěte. Školní řád má formu „živého dokumentu“, tzn. že
při změnách legislativních i jiných podmínek bude operativně změněn.

Preambule
Školní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým poznáním
v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Dobrovolným rozhodnutím studovat na odborné
škole nebo střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a
vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v
právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací
druhých a aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své
studium a dosažené výsledky.
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A.
Úvodní ustanovení
Školní řád OU se člení na tyto kapitoly:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

1)

2)

3)
4)

Poskytování a ochrana osobních údajů
Práva žáků
Povinnosti žáků
Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
Provozní řád a vnitřní režim OU na úseku teoretické výuky
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Ochrana před sociálně patologickými jevy
Zacházení s majetkem školy ze strany žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Postup při zjištění šikanozního jednání žáků
Postupy školy při policejním šetření
Pravidla pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
Závěrečná ustanovení
Příloha: Dílenské řády

Článek I
Poskytování a ochrana osobních údajů
Škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení atd.), vede evidenci žáků ve školní
matrice, proto pracuje s osobními údaji žáků a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
Školní matrika školy podle povahy své činnosti obsahuje tyto údaje o žákovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
c) obor, formu a délku vzdělávání,
d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
f) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižený (včetně údaje o druhu postižení), nebo zdravotně
znevýhodněný; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento
údaj zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem poskytnut (pokud není některý z těchto
údajů škole poskytnut, nemůže škola brát ohled na žákovi předem zákonem citované
indispozice)
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení - které je v případě změny telefon. čísla nutné aktualizovat
Zákonný zástupce a zletilý žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli
všechny údaje potřebné pro vedení školní matriky jak uvedeno v předcházejícím bodě č. 2).
Žák má právo na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.
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5) Škola smí používat svěřené údaje jen k úředním potřebám v souladu se školským zákonem a dalšími
právními normami.

Čl. II
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Žáci mají právo:
-

na vzdělávání a školské služby

-

na informace o průběhu svého vzdělávání

-

volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

-

zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto
samosprávných orgánů zabývat

-

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání

-

zúčastňovat se akcí pořádaných školou - škola účast žáků na těchto akcích podporuje

-

na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím

-

obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud
jsou přesvědčeni, že jsou jejich práva ze strany vyučujícího porušována

-

na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení

-

na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost žáka

2) Zákonný zástupce nezletilého žáka a osoby, které vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost mají
právo na informace, volit a být voleni do školské rady, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím
týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.
3) Škola poskytuje pravidelně informace na třídních schůzkách, při osobní účasti zákonného zástupce a
po předchozí dohodě rovněž kdykoliv v průběhu školního roku.
4) Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.), škola vyhoví po
předložení písemné žádosti, z níž bude možné ověřit totožnost žadatele.

Čl. III
Povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků
1. Žáci jsou povinni:
a) řádně a včas docházet do teoretické i praktické výuky, zúčastňovat se všech vyučovacích hodin
podle rozvrhu hodin, řádně se vzdělávat, soustavně se učit a připravovat se na výuku
b) pravidelně chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní
se činností
organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových
kroužků, je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
c) chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, řádně a systematicky se připravovat na

vyučování.
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d) 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,
e) pokud se žák nemohl ze závažných důvodů připravit na výuku, omluví se vyučujícímu na
počátku příslušné vyučovací hodiny, nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro nemoc, oznámí
zákonný zástupce prokazatelným způsobem neprodleně tuto skutečnost škole, a to nejpozději do
tří dnů písemně nebo telefonicky, popř. emailem nebo SMS, pokud tak zákonný zástupce nebo
plnoletý žák neučiní, vzniká za tuto dobu nepřítomnosti žákovi neomluvená absence,
f) v případě déletrvající absence informuje zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák prokazatelným
způsobem - písemně (nejméně dvakrát měsíčně) třídního učitele o dalším trvání a důvodech
absence,
g) písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem nebo potvrzení lékaře předloží žák
ihned po skončení nemoci a návratu do školy. Pokud tak neučiní, vzniká mu za dobu
nepřítomnosti neomluvená absence,
h) zákonný zástupce nemůže své dítě omlouvat se zpětnou účinností a škola takto stylizované
omluvenky od zákonného zástupce neakceptuje,
i) žák je povinen doplnit zameškanou část učiva v termínu stanoveném učitelem,
j) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z vážných rodinných důvodů, požádá prokazatelným
způsobem zákonný zástupce písemně předem o uvolnění: na jeden den třídního učitele, na více
dní ředitele školy, uvolnění z jedné vyučovací hodiny povolí vyučující pedagog po dohodě s
třídním učitelem,
k) pokud nebudou výše uvedené podmínky písmena j) splněny, bude nepřítomnost žáka
posuzována jako neomluvená absence,
l) jestliže neomluvená absence přesáhne 10 hodin, je žák předvolán spolu se zákonným zástupcem
na pohovor k výchovnému poradci,
m) v případě neomluvené absence nad 25 hodin svolá ředitel školy výchovnou komisi. Dosáhne-li
absence žáka 1. a 2. ročníku 30% , u žáka 3. ročníku 20%, nebude klasifikován v řádném termínu,
ale až dodatečně v souladu s ust. § 69 školského zákona
2. Předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti – žáci jsou povinni:
a)

dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy, směrnice a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
b) žák nesmí ohrožovat život, zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních žáků a zaměstnanců školy,
c) finančně uhradit úmyslně nebo z nedbalosti způsobenou škodu na školním vnitřním i venkovním
zařízení, včetně školních pomůcek a majetek spolužáků,
d) žáci se nesmí vzdalovat bez souhlasu pedagogického zaměstnance v době výuky a o přestávkách
ze školní budovy a provozních budov školy,
e) dodržovat zákaz konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků a
jiných zdraví nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií v prostorách školy a v době školního
vyučování nebo na školních akcích,
f) dodržovat zákaz přinášení omamných a psychotropních látek, alkoholu a jiných zdraví
nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií do školy nebo do jiných prostor, kde probíhá školní
vyučování, jakož i na školní akce,
g) dodržovat zákaz vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují
rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní látky, alkohol,
chemikálie, barbituráty a další),
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h)

i)

dodržovat zákaz nošení do školy a používání nebezpečných předmětů, zbraní, výbušnin,
pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů a předmětů, které se jako zbraně dají
použít, nebo činí útok proti tělu důraznějším, ohrožujících život a zdraví dalších osob (zbraní se
rozumí vše, co činí útok proti tělu důraznějším),
nenosit do školy větší finanční částky, cenné věci a předměty, které nejsou nezbytné pro výuku.
Pokud tak v nezbytném případě učiní, předají cenné věci nebo finanční částku po dobu vyučování
do úschovy učiteli,

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) napomenutí učitele odborného výcviku,
c) důtku třídního učitele,
d) důtku učitele odborného výcviku,
e) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem
žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního
řádu. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.
Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a
jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci nezletilého žáka. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo
důtky se zaznamenává do dokumentace školy.
Žák ctí školní, veřejný i soukromý majetek.
a) žáci mají zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s movitým majetkem školy (například
manipulovat s uzávěry a tělesy ústředního topení, okenními uzávěry a okny, okenními žaluziemi,
přístroji umístěnými ve třídě /televizor, video, DVD přehrávač, reproduktor rozhlasu a další
technická zařízení nebo vybavení školy/.
b) přísně zakázáno je manipulovat s elektrickým osvětlením ve třídách i na chodbách.
c) jakákoliv manipulace s movitým majetkem školy, při které dojde k jeho poškození je školou
považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu
d) nosí do výuky žákovskou knížku a veškeré potřebné pomůcky a udržuje je v bezvadném stavu.
e) za ztrátu žákovské knížky a omluvného listu je vybírán manipulační poplatek 50 Kč k úhradě
vynaložených nákladů.
f) žák neničí inventář školy.
g) zákonný zástupce žáka, či plnoletý žák jsou povinni podle příslušného ustanovení občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění nahradit škole způsobené škody .
h) žákům je zakázáno vstupovat do cizích tříd a cizích šaten.
i) při poškození majetku školy sepíše třídní učitel protokol o vzniklé škodě a předá jej zákonným
zástupcům žáka, se kterými dohodne způsob opravy poškozené věci nebo finanční úhrady.
j) žákům je zakázáno používat výtah bez doprovodu učitele.
k) za škodu způsobenou žáky zodpovídá také ten pedagogický pracovník, který neprovedl řádný
dohled nad žáky.

5

3. Pokyny pedagogických zaměstnanců a zaměstnanců školy – žáci jsou povinni:
a) být ukáznění a plnit pokyny i příkazy všech zaměstnanců školy, plnit pokyny pedagogických
zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy, školním a vnitřním řádem,
b) chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům v rámci obecně platných společenských norem,
c) vyvarovat se hrubého neslušného slovního jednání (např. nadávky, urážky, pošklebky, hanlivé
přezdívky, vulgární gesta, posměšky) nebo fyzických útoků vůči ostatním žákům i vůči
zaměstnancům školy, nedopouštět se žádné formy šikanování, agresivního jednání a dalších
protiprávních skutků,
d) dodržovat zásady slušného chování vůči zaměstnancům školy a prokazovat jim patřičnou úctu,
e) během výuky je žák povinen mít mobilní telefon vypnutý, uložený ve své tašce (batohu) - rušení
výuky manipulací s mobilním telefonem je považováno za porušení kázně,
f) používání mobilního telefonu je povoleno jen o přestávkách pro soukromou potřebu žáka, žák
nesmí mobilní telefon či jiné záznamové zařízení použít pro pořizovaní audio-videozáznamů vůči
všem zaměstnancům školy, pokud žák audio-video záznam zaměstnance pořídí a pak jej
jakýmkoliv způsobem zveřejní, bude toto jednání školou považováno za velmi hrubé porušení
školního řádu školy a žák bude ze školy vyloučen a věc bude oznámena orgánům činným v tr.
řízení,
g) žák je povinen mít vypnutý mobilní telefon a další elektronické přístroje celý výukový den.
Je zakázáno jej ponechávat odložený v lavici, sociálním zařízení a ostatních prostorech školy.
Ve všech těchto případech nemá žák při případné ztrátě nárok na náhradu škody a danou ztrátu
může řešit prostřednictvím policejních orgánů. V případě vážné nutnosti je možný hovor
z mobilního telefonu pouze v době přestávky,
h) při tělesné výchově a odborném výcviku může odložit mobilní telefon do úschovy k vyučujícímu
učiteli,
i) je zakázáno nosit do školy MP3 přehrávače, notebooky, fotoaparáty, kamery a další předměty,
které neslouží k výuce nebo s výukou nesouvisí,
j) v případě ztráty osobních věcí žáka z uzamčených prostor nebo majetku školy, nezjistí-li se viník,
sepíše pedagogický pracovník záznam o události a přivolá Policii ČR,
k) všechny učební a popř. i soukromé záležitosti vyřizují žáci se svým třídním učitelem, jeho
prostřednictvím se v naléhavých případech obracejí na ředitele školy (nebo jeho statutárního
zástupce).
4. Zletilí žáci jsou dále povinni
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto
školním řádem,
c) oznamovat škole údaje podle čl. 1 odst. 2 tohoto řádu a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
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.
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2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván
dozor způsobilou osobou.
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 dozoru.
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
dozoru učitele.
5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři 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
BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna
kontrola přicházejících osob.
7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných
el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v
kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
8. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené
třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během
dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 a průběžně během výuky
školník.
9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet
k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj
a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první
pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
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 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. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto
údaje: datum narození, adresu, telefonní čísla rodičů, 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.
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12.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.
Tabákové výrobky
1. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a
není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
2. Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.
Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
3. Kouření ve vnitřních a venkovních prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve
vyhlášce o středním vzdělávání.

Konzumace tabákových výrobků ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní
metodik prevence do své agendy.
4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání
opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně - právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola
může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je
rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.
1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního
vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.

Konzumace alkoholu ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2.

Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
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3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy:
O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol),
který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

6.

V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte
obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

8.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě,
kdy je žák schopen výuky.

9.

Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany
dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností
podle místa bydliště dítěte.

10.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11.

Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání
alkoholických nápojů.

12.

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na
přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník
obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník
stručný záznam s vyjádřením žáka.

13.

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem
alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
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2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis
záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka odpovědný pedagogický pracovník, a
v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany
dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Omamné a psychotropní látky (dále jen OPL)
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a
to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění
k užívání těchto látek.
1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání.
Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž
tyto sankce za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele
školy. Dále bude vždy postupováno dle kap. IX., odst. 6 tohoto školního řádu. Porušení zákazu
bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a spáchání nebo dokončení takového
trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho
včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

Konzumace OPL ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2.

Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola
nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy.
Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

6.

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
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7.

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu
ve škole.

8.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně - právní ochrany a
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

9.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy
je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).

10.

Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

11.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

12.

Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné
rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem.
Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.

13.

Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné
a protiprávní jednání.

14.

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let, s orientačním testováním žáka na přítomnost
OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem
jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam
s vyjádřením žáka.

15.

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem
OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Distribuce OPL ve škole
1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může
být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli
má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek
nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný
vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této
skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná
o podezření ze spáchání trestného činu.
4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší
18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností.
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem
popsaným níže.
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Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou
nebo psychotropní, postupují takto:
Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku
přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal).
V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se
žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje
zákonného zástupce žáka.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným
postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další
postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují
takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá
do kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce
žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném
případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Krádeže, vandalizmus

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami
protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí škol setkat.
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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 doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním
do školy nebo školského zařízení nenosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená.
Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí. 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
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.
14.5. Oblast prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To
neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven
zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami
mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má
nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci
žáka.
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
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(3) Distribuce dle a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným
činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku,
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako
v bodu (3).
Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním
žáka na přítomnost OPL
Škola, adresa, razítko:

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek
v lidském organismu v průběhu školního roku …………………
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze
slin.
Jméno žáka/studenta .................................................................................................................

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery,
existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

V……………… dne…………

podpis zákonného zástupce
Čl. IV
Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
a)
b)
c)
d)

zákonní zástupci jsou povinni zajistit , aby jejich dítě - žák řádně docházel do školy,
jsou povinni se na vyzvání učitele nebo ředitele zúčastňovat projednávání závažných otázek,
týkajících se vzdělávání žáka.
jsou povinni respektovat oprávněné požadavky na plnění povinností, které učitelé v souladu se
zákonem nebo tímto školním řádem vznášejí vůči žákům,
k nejzávažnějším přestupkům proti školnímu řádu patří hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka
vůči zaměstnancům školy nebo spolužákovi, jestliže se žák v prostorách školy nebo při
mimoškolních akcí dopustí trestného činu krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, šikanování,
hrubého porušení pravidel BOZP , nebo hrubého slovního nebo fyzického útoku vůči
zaměstnanci školy(hrubé a neslušné slovní jednání jsou nadávky, urážky, pošklebky, hanlivé
přezdívky, vulgární gesta, posměšky) nebo fyzických útoků vůči ostatním žákům i vůči
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zaměstnancům školy, nedopouštět se žádné formy šikanování, agresivního jednání a dalších
protiprávních skutků, může ředitel školy v tomto případě rozhodnout o vyloučení nebo
podmínečném vyloučení ze školy, případně o jiném typu kázeňského opatření (snížení známky
z chování),

e)

rodiče, zákonný zástupce nezletilých žáků a osoby, které vůči zletilému žáku plní vyživovací
povinnost mají právo na veškeré informace o svém dítěti, bez ohledu na jeho plnoletost,

f) prostřednictvím školské rady se mohou plnoletí žáci a zákonní zástupci podílet na správě školy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Čl. V
Provozní řád a vnitřní režim OU na úseku teoretické výuky
Teoretická výuka na OU je rozdělena do 5 dnů kalendářního týdne, zpravidla po 6 vyučovacích
hodinách . Výuka začíná v 8 hodin a končí v 13.30 hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut.
V ojedinělých případech začíná výuka předsunutou, tzv. „nultou“ hodinou - tj. v 7:05 hod.
U oborů, které mají týdenní výuku 32 hodin, se vyučuje ve dvou dnech po sedmi hodinách.
Časové rozvržení vyučovacích hodin:
0. hodina: 7.05 – 7.50
1.hodina: 8.00 – 8.45
2.hodina: 8.55 – 9.40
3.hodina: 9.50 – 10.35
4.hodina: 10.45 – 11.30
5.hodina: 11.50 – 12.35
6.hodina: 12.45 – 13.30
7.hodina: 13.40 – 14.25
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po čtvrté vyučovací hodině je
přestávka 20 minut.
Školní budova se otevírá pro žáky 15 minut před zahájením výuky. Žáci projdou vestibulem školy,
po hlavním schodišti vystoupí do 1. poschodí spojovacího traktu a bočními schodišti jdou do šaten a
učeben.
Žáci oboru knihařské práce vstupují do výukových dílen dveřmi v přízemí, ostatním žákům je
přístup do tohoto prostoru zakázán.
Po vstupu do školy se žáci nejprve přezují a odloží svršky v šatně, pak teprve mohou vstoupit do
výukového sektoru a do učebny. V každé šatně je vyvěšen provozní řád, s kterým jsou žáci se
povinni seznámit a dodržovat jeho jednotlivá ustanovení.
Po celou dobu výuky se žáci zdržují v učebně, popř. ve svém sektoru. Bez svolení dozorujícího
učitele jej nesmí opustit.
K plynulému zajištění učebně výchovného procesu jsou ve třídách stanoveny žákovské služby.
Jejich povinností je sledovat pořádek a čistotu ve třídě, donášet křídy a podle pokynu učitele názorné
pomůcky, pečovat o čistotu tabule, starat se o květinovou výzdobu.
Po skončení vyučování žáci uklidí učebnu, zvednou židle na lavice, společně s učitelem odejdou do
šatny, ve které rovněž udržují pořádek.
Kontrolu učeben provádí učitel v poslední vyučovací hodině v pátek a v první vyučovací hodině v
pondělí následujícího týdne. Upozorní nadřízeného zaměstnance na zjištěné závady, které také
zapíše do knihy oprav.
Požadavky na opravy inventáře školy se zapisují do knihy oprav, která se nachází ve sborovně.
Žákům je přísně zakázáno používání výtahu.
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17. V případě požáru použijí žáci i zaměstnanci školy požární schodiště.
18. Veškerá úřední potvrzení žáci vyřizují na studijním oddělení.
19. Odchází-li žák ze školy v průběhu vyučování, prokáže se na vrátnici propustkou, kterou mu vystavil
třídní učitel.
Čl.VI
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
1.

Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.
V zájmu předcházení sociálně patologickým jevům škola zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků při
vzdělávání a s ním souvisejících činnostech.
2. Žáci jsou povinni pravidelně absolvovat školení BOZP a předpisy dodržovat ve všech činnostech
souvisejících se vzděláváním.
3. Žákům je zakázáno opouštět areál školy, během vyučování a o přestávkách se zdržují na místech
určených příslušným pedagogickým pracovníkem.
4. V prostoru školy je žákům zakázáno přechovávat nebo donášet a požívat alkoholické nápoje, drogy,
elektronické cigarety a jiné zdraví škodlivé látky.
5. Do výukových prostor školní budovy vstupují žáci přezuti, přezouvají se v šatnách školní budovy.
Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví.
6. Při výuce tělesné výchovy používají žáci sportovní úbor a obuv podle pokynů vyučujícího.
7. Bezpečnost žáků je zajišťována také výkonem učitelského dozoru.
8. Učitelé vykonávají dozor nad žáky 15 minut před zahájením výuky, během přestávek a po skončení
výuky, dokud žáci neopustí školní budovu.
9. Učitelský dozor je stanoven rozpisem, je vykonáván na všech patrech školní budovy. Při zjištění
pohybu cizích osob je dozorující učitel povinen tyto osoby oslovit, zeptat se jaký je účel jejich
návštěvy a dle potřeby zajistit doprovod dané osoby za zaměstnancem, kterého cizí osoba hledá.
10. Učitelé jsou povinni dohlížet na chování žáků na chodbách i v učebnách. Dbají, aby žáci
nevstupovali do cizích učeben a šaten.
11. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou
žáci povinni hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy,
kteří dále postupují takto: Zjistí poranění, popř. ho konzultují se zdravotníkem, který je jmenován
ředitelem školy. Informují ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Následně je zajištěna lékařská
služba nebo doprovod dospělou osobou k lékaři. Zmíněnou skutečnost je třeba sdělit zákonným
zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit
záznam o úrazu. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

Čl.VII
Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy
Žák ve škole i mimo ni aktivně vystupuje proti sociálně patologickým jevům, jako jsou vyhýbání se
školním povinnostem, znevažování dobrého jména školy, jejích učitelů a dalších pracovníků,
znevažování dobrého jména své nebo jiných tříd, dále vandalismus, šikanování a snižování osobní
důstojnosti mezi spolužáky, brutalita, všechny druhy kriminálního jednání, patologické hráčství,
politicky, rasově a nábožensky motivovaná nesnášenlivost.
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1. Postup při zjištění podezřelých návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi jakkoliv
manipulovat. Současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti dovoleno do školy vstupovat pod
jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který
ji byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Žák je povinen se podrobit na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice
považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně
právní ochrany dětí.
a) v případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je povinností pracovníka školy mu
v další konzumaci zabránit. Návykovou látku žáku odebere a zajistí ji s cílem zabránit
pokračování v konzumaci. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že se jeví
ohrožený na zdraví či životě, zajistí zástupce školy nezbytnou pomoc a péči přivoláním
lékařské služby první pomoci. Vzhledem k nezbytnosti zabránit případně újmě na zdraví
žáka, či dalších osob žáka odvede ze třídy nebo pracoviště do jiné místnosti, kde pod
dohledem dospělé osoby zůstane, než se dostaví zákonní zástupci, pracovníci sociálně
právní ochrany, či lékařská služba. O celé záležitosti se neprodleně vyhotoví zápis.
b) Neprodleně poté, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonnému zástupci žáka (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).
Škola odkáže rodiče na odborníky ve specializovaných pracovištích. V případě, že není
zákonný zástupce přes veškeré možné úsilí školy dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně
právní ochrany a vyčká jeho pokynů.
c) Škola je povinna oznámit skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové
látky (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně) orgánu sociálně
právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
d) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR
zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém
případě trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci
policejnímu orgánu.
e) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy nebo v případě přechování takové látky žákem, bude škola postupovat
stejně jako v bodě c). Pracovníci školy totiž nejsou s těmito látkami oprávněni nakládat.

Čl. VIII
Zacházení s majetkem školy
1.
2.
3.
4.

Žák ctí školní, veřejný i soukromý majetek.
Nosí do výuky žákovskou knížku a veškeré potřebné pomůcky a udržuje je v bezvadném stavu.
Za ztrátu žákovské knížky je vybírán manipulační poplatek 50 Kč k úhradě vynaložených nákladů a
za ztrátu omluvného listu je poplatek 10 Kč.
Žák neničí inventář školy.
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5.

Zákonný zástupce žáka, či plnoletý žák jsou povinni podle příslušného ustanovení občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb, v platném znění nahradit škole způsobené škody.
6. Zejména je žákům zakázáno manipulovat s uzávěry a tělesy ústředního topení, okenními uzávěry a
okny, okenními žaluziemi, přístroji umístěnými ve třídě /televizor, video, DVD přehrávač,
reproduktor rozhlasu a další technická zařízení nebo vybavení školy/.
7. Přísně zakázáno je manipulovat s elektrickým osvětlením ve třídách i na chodbách.
8. Žákům je zakázáno vstupovat do cizích tříd a cizích šaten.
9. Při poškození majetku školy sepíše třídní učitel protokol o vzniklé škodě a předá jej zákonným
zástupcům žáka, se kterými dohodne způsob opravy poškozené věci nebo finanční úhrady.
10. Žákům je zakázáno používat výtah bez doprovodu učitele.
11. Za škodu způsobenou žáky zodpovídá také ten pedagogický pracovník, který neprovedl
řádný dohled nad žáky.

Čl. IX
Klasifikační řád
Hodnocení výsledků vzdělávání
1. Výchovná opatření
a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
b) Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, vyloučení
žáka ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro
žáka.
c) Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy, třídní učitel
nebo učitel odborného výcviku. Ministerstvo školství stanoví prováděcím právním předpisem
druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších
kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.
2. Pochvala nebo jiné ocenění
a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
b) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku mohou na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu
nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
c) Ředitel školy, třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a
jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Tato skutečnost se
rovněž zaznamená do dokumentace školy a objeví se na vysvědčení za pololetí, v němž se udála.
3. Kázeňská opatření – sankční řád
a) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit:
napomenutí třídního učitele,
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napomenutí učitele odborného výcviku,
důtku třídního učitele,
důtku učitele odborného výcviku
důtku ředitele školy.
b) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky
třídního učitele, nebo učitele odborného výcviku
c) Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
d) Ředitel školy, třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení napomenutí
nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Tato
skutečnost se rovněž zaznamená do dokumentace školy a objeví se na vysvědčení za pololetí, v němž
se udála.
4. Podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy
a) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto
řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.
b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku.
c) Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených
tímto řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
d) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode
dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák
provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle
zvláštního právního předpisu.
e) O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.
f) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
V těchto případech je vždy postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní zákon).
5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Vysvědčení
a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.
b) Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení opis z vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání - způsoby
- Klasifikační stupeň – známka
- Slovní hodnocení
- Kombinace obou způsobů (slovně i známkou)
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
„klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů.
O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
Převod slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka.
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Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
a)
jednoznačné,
b)
srozumitelné,
c)
srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
d)
věcné,
e)
všestranné.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doložitelné.
6. Hodnocení žáků na vysvědčení
a) Chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré,
2 - uspokojivé,
3 - neuspokojivé.
Chování velmi dobré: žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Chová
se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní.
Chování uspokojivé : žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo
pravidlům chování, případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením
s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování.
Chování neuspokojivé : žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům
chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a
výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších
přestupků.
Snížená známka z chování je udělována po projednání na pedagogické radě, je výrazem hodnocení píle,
chování a školní docházky žáka za celé pololetí školního roku.
b) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k
věku žáka.
c) Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka
a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka.
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a
jak je překonávat.
d)Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu.
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e) Klasifikační stupeň – známka
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.
6 - nehodnocen(a)
7 - uvolněn(a)
f) Slovní hodnocení
1. Při slovním hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a svému věku.
2. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
g) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
- prospěl(a) s vyznamenáním,
- prospěl(a),
- neprospěl(a)
- nehodnocen(a)
h) Žák je hodnocen stupněm
I. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré
II. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
III. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
7) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
- pracoval(a) úspěšně,
- pracoval(a).
8) Postup při hodnocení
a) Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce.
b) Bere při hodnocení výsledků na zřetel dosažení cílů vzdělávání, přistupuje k hodnocení
objektivně. S přiměřenou náročností a pedagogickým taktem zahrne v celkovém hodnocení
kvalitu práce, aktivitu žáka, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační
období.
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c) Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka.
d) Hodnocení musí být průběžné, v teoretické i praktické výuce nejméně 1x měsíčně. Rodiče jsou
informováni prostřednictvím zápisu do žákovské knížky.
e) Rodiče potvrdí svou informovanost každý týden podpisem do žákovské knížky. Se čtvrtletním
hodnocením jsou rodiče seznámeni na schůzkách v měsíci listopadu.
f) V 1. pololetí vydáním opisu vysvědčení a záznamem do žákovské knížky.
g) Hodnocení za třetí čtvrtletí získají na třídních schůzkách v dubnu.
h) Před závěrečným hodnocením musí být rodiče nejméně 1 měsíc před klasifikací upozorněni na
případný nedostatečný prospěch žáka.
i) V případě, že se rodiče nemohou zúčastnit rodičovských schůzek, mají právo na individuální
podání informací.
j) Žák má právo, aby mu byl stanoven individuální vzdělávací plán na doporučení speciálního
pedagoga nebo psychologa.
9. Pravidla pro sebehodnocení žáků
Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe. Sebehodnocením žáka posiluje jeho zdravý sociální
a psychický rozvoj
10. Postup žáka do vyššího ročníku
a) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů,
z nichž se žák nehodnotí.
b) Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program se
uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky.
11. Hodnocení žáka za 1. pololetí
1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí.
2. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
12. Hodnocení žáka za 2. pololetí
1. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku.
2. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
3. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
13. Opravná zkouška
a) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák,
který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze
v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
b) Opravné
zkoušky
jsou
komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
c) Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky
nejpozději do konce září následujícího školního roku.
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14. Pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
a) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, krajský úřad.
b) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
c) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole.
d) Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
e) Ustanovení tohoto bodu se přiměřeně vztahuje i na hodnocení vzdělávání členěného do jiných
ucelených částí učiva.
15. Průběh středního vzdělávání
Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v
rozhodnutí o přijetí.
16. Přestup žáka do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování
ročníku a uznání předchozího vzdělání
a) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru
vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle zákona
561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění - a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti
zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
b) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru
vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria
jejího hodnocení.
c) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V
rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru
vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a
kritéria jejího hodnocení.
d) Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O
přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.
d) Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka
na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
e) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na
dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy.
f) Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání
přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající
znalosti.
g) Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li
tomu závažné důvody.
h) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žačce z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže
praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a
matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku
ohrožuje těhotenství žačky.
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i) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho
dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní
docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.
j) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela
nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z
provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech
hodnocen.
k) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.
l) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení
registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře.
m) Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
17. Zanechání studia
a) Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného
sdělení doručeného řediteli školy.
b) Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce.
c) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy,
popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
d) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích
dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti;
zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal.
e) Žák, který do 10 pracovních dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem
přestává být žákem školy.
18. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku SŠ
Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem
školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni,
kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo
dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.
19. Uznávání dosaženého vzdělání žáka SŠ
a) Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je doloženo dokladem o tomto
vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem.
b) Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání
nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo
pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy.
c) Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení bude v
rozsahu uznaného vzdělání.
Čl. X
Postup při zjištění šikanozního jednání žáků
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle
školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický
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rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, protože
často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet
k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů
v kolektivu.
Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba
věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř
třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem šikanování. K tomuto je
potřeba zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých
vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem dětí, žáků a
studentů jako prevenci šikanování.
Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat pedagogičtí
pracovníci podle předem dohodnutých postupů. K tomu je nutné zajistit další vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování.

1. Charakteristika šikanování
(1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní
v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až
zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv.
kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, fotografování na mobil, vyvěšování
urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.
Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka
v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.
(2) Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí každého
jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního
prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a školská zařízení mají povinnost
předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být
pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými
žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich
spolužáky.
2. Projevy šikanování
(1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří:
Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se
pomocí ICT technologií).
Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti).
Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy
apod.).
(2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých
opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. Příklady šikanování jsou
uvedeny v příloze.
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3. Odpovědnost školy
(1) Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat
bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících
aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového
chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování
mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou
pomoc.
(2) Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či
provinění (dále jen trestných činů) vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví,
loupeže, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, poškozování cizí věci, znásilnění,
kuplířství apod.
(3) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné
opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.
V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním
případě i podněcování. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu může jednání
pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání
trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.
4. Školy a školská zařízení v prevenci šikanování
(1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi
žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci prevence šikanování usilují
o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem:
podporují solidaritu a toleranci,
podporují vědomí sounáležitosti
posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt
rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost
jedince.
(2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti prevence
šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu
Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51součástí Minimálního preventivního programu školy.
Ředitelé zejména:
Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných
kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí § 10
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí § 9 vyhlášky
č. 317/2005 Sb.
Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména
ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do
zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování
již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet.
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Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky
šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za
zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.
Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a
šikanování
(3)Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a
individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka.
Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech,
kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat
jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i
nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům, ovlivňují chování žáků.
(4) Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení.
5. Program proti šikanování
(1) Každá škola si vytvoří vlastní Program proti šikanování. Tento program se stane součástí
Minimálního preventivního programu.
(2) Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace jeho
tvorby patří ke standardní činnosti školního metodika prevence. Ten podle potřeby spolupracuje
s metodikem prevence v PPP. Za realizaci a hodnocení programu je odpovědný ředitel školy.
(3) Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je
zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam
k projevům šikany již došlo či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou strukturu programu.
(4) Hlavní součástí programu je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že
k šikanování ve školním prostředí dojde. Měly by z něj jednoznačně vyplynout kompetence jednotlivých
osob a specifický postup a způsob řešení. Konkrétně je nutné rozpracovat dva typy scénářů:
1. První zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy
pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia
šikanování.
2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se
specializovanými institucemi (viz čl. 9) a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a
nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.
(5) S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně
jejich věku), studenti a jejich zákonní zástupci.
6. Postupy řešení šikanování
(1) Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach
obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ agresorů i
postižených.
(2) Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování.
Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování.
(3) Metody vyšetřování šikanování:
A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti
krocích:
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
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3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a
agresorů).
4. Zajištění ochrany obětem.
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního
lynčování, vyžaduje následující postup:
1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
5. Nahlášení policii.
6. Vlastní vyšetřování.
(4) V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s
dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem
výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.
(5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších
odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
7. Výchovná opatření
(1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí).
V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné
péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření:
Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze
studia na střední škole.
Snížení známky z chování.
Převedení do jiné třídy.
(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné
vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).
(4) V mimořádných případech se užijí další opatření:
Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném
diagnostickém ústavu.
Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,
případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy
s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
8.Spolupráce s rodiči
Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný
ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení,
školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou
oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a
zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v
případě, když se dozvědí o šikanování (viz Čl. 5 odst. 5).
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9. Spolupráce se specializovanými institucemi
(1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo
školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími
institucemi a orgány. Zejména:
v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné
péče, speciálně pedagogickými centry,
v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology,
psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou
péči, včetně individuální a rodinné terapie,
v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální
prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími
zainteresovanými stranami, s rodinou),
případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.
(2)Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou
podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii
ČR.
(3) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a
zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy
zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Čl. XI.
Postupy školy při policejním šetření
1. Úvod
Včasná prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být věnována
mimořádná pozornost. Prevence musí být prováděna systémově a kontinuálně, v optimálním případě
se prevence a zdravý životní styl stávají přirozenou součástí života školy a školského zařízení.
Mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého životního stylu a metodiky prevence nelze
pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček. Je třeba se odborně vzdělávat v teoretické i praktické
rovině této problematiky.
Spolupráce Policie ČR a resortu školství je realizována v rámci prevence sociálně patologických
jevů a často i v rámci řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve školách a školských
zařízeních. V návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí upravuje Závazný
pokyn Policejního prezidenta č. 8/ 2002 systém práce a postupy policistů v oblasti preventivně
výchovného působení na děti a mládež a v oblasti odhalování a dokumentování kriminality dětí a
trestné činnosti páchané na mládeži.
Se sociálně patologickými jevy, mezi které patří zejména problematika násilí, šikany a
zneužívání návykových látek, se setkáváme ve větší či menší míře na všech typech škol i ve školských
zařízeních. Z tohoto důvodu by měla být navázána školami a předškolními a školskými zařízeními
spolupráce s Policií ČR preventivně, nikoliv až při řešení problémů spojených s výskytem těchto jevů.
Vedení školy nebo školského zařízení spolupracuje s obvodním oddělením Policie ČR a
specialistou OŘ PČR podle místa příslušnosti subjektu. Škola, školské zařízení by měly navázat kontakt
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jednak s vedoucím tohoto oddělení, stejně jako s policistou s územní odpovědností v místě. Ve škole a
školském zařízení jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti obrátit a jak postupovat
v případě zjištění závažných sociálně patologických jevů. Problémy spojené s drogami, násilím,
šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci s rodiči v souladu s právními
předpisy. I v tomto případě je optimální využít předem dohodnuté postupy.
Je nezbytné, aby školy a školská zařízení byla v rámci preventivních programů a projektů
v kontaktu s Preventivními informačními skupinami Policie ČR (PIS), které jsou zřizovány při
krajských, okresních a městských ředitelstvích Policie ČR. Činnost těchto skupin je informační a
poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie vycházejí tyto skupiny z bezpečnostní
situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné činnosti motivované mimo jiné obchodem s drogami, delikty
spojenými s alkoholovou i nealkoholovou toxikománií, hracími automaty apod. Školy a školská zařízení
při znalosti situace v regionu a místě mohou pak optimálně přizpůsobit nebo aktualizovat své
preventivní programy a využít lektorských služeb policistů v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.
Prevence a oznamování podezření na trestnou činnost dětí a mládeže a trestnou činnost
páchanou na dětech a mládeži je důležitým okruhem spolupráce školy s policií. Oznamovací povinnost
je dána ustanoveními § 167 a 168 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů č.
140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu),
kdy je trestný ten, kdo spáchání nebo dokončení uvedených trestných činů nepřekazí, nebo jejich
spáchání neoznámí (např.: trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního zneužívání,
znásilnění, drogové delikty, majetková trestná činnost apod.).
Všichni zaměstnanci škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem nebo obcí mají kromě
výše uvedené zákonné povinnosti navíc oznamovací povinnost dle Pracovního řádu pro zaměstnance
škol a školských zařízení čl. 13, odst. 13: “Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky,
které svědčí o tom, že žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je
ohrožen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému
nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu”.
K předcházení možným trestným činům mládeže a na mládeži by měl vést i řádný výkon
dohledu nad nezletilými podle § 422 občanského zákoníku. Toho se týká zejména čl. 14, odst. 1
Pracovního řádu a další školské předpisy. I při vyšetřování školních úrazů je možno někdy zjistit
souvislost s trestnou činností. Pokud jde o trestné činy páchané na dětech a mládeži, jde zejména o
tělesné týrání, psychické týrání, pohlavní zneužívání a týrání, citové týrání, zanedbávání, ale i
šikanování.
2.

Věkové kategorie

Pro potřeby předloženého materiálu nebylo možné sjednotit terminologii, která se týká vymezení
věku žáků. Důvodem je obecná nejednotnost těchto pojmů, která je dána odlišnými kritérii pro věkové
vymezení z pohledu Úmluvy o právech dítěte, trestního práva apod. Níže uvedená tabulka vymezuje
pojetí jednotlivých kategorií v resortu školství, Policii ČR a trestně právních předpisech:
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věková
kategorie
Dítě

mladistvý

mládež
nezletilý

3.

vymezení dané kategorie subjektem
resort školství
Závazný
pokyn trestně právní předpis
policejního
prezidenta
č. 8/2002
v souladu s Úmluvou o každá osoba mladší 18 let
právech dítěte je za dítě i v případě, že zletilost
považována osoba do 18 nabyla před dosažením
let věku
tohoto
věku
podle
zvláštního předpisu; kde
se v tomto závazném
pokynu hovoří o mládeži,
rozumí se tím též dítě
15-18 let
§ 8 zákona č. 40/1964 Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů
(občanský zákoník) je stanovena
způsobilost
fyzické
osoby
k právním úkonům a podmínky
vzniku zletilosti.
osoby od 18 let – 26 let
věku
§ 8 a 9 zákona č. 40/1964 Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů
(občanský zákoník)

Vstup policie do školy

Ředitelé škol nemohou bránit policii ve vstupu do škol vzhledem k obecným ustanovením
trestně právních předpisů o povinné pomoci policejním orgánům. Ředitel tedy poskytne v případě, že
je o to policií požádán, vhodnou místnost k výslechu žáka ve škole. Nejde samozřejmě jen o striktní
dodržování předpisů, ale měla by zde existovat snaha o maximálně dobrou spolupráci pracovníků obou
subjektů, vzájemný respekt a vstřícnost v zájmu dětí a mládeže i v obecném zájmu.
4.

Předvolání a předvedení

Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést. Ve školách lze od nezletilých žáků
vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé nebo výslech
obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s předmětem policejního úkonu
včetně důvodů, jež k němu vedou. To se týká i případného uvolnění žáka ze školy pro potřebu policie,
např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení míst páchání trestné činnosti, k vydání věci, k
výslechu či podání vysvětlení na útvaru policie. Jedná se tedy o všechny policejní úkony ve smyslu
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, ať již jde o poškozeného, svědka či
pachatele protiprávního jednání.
Z § 422 občanského zákoníku vyplývá, že škole přísluší vykonávat náležitý dohled nad
nezletilými žáky. Tato povinnost a odpovědnost přísluší především rodičům, ale i těm, kteří přechodně
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tento dohled vykonávají. Pedagogický dozor nad žáky je zásadním prvkem v ustanoveních předpisů,
které upravují povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství.
Pokud má být předvolání nebo předvedení a výslech žáka – dítěte provedeno ve škole a
z důvodu zajištění, aby nebylo mařeno další vyšetřování, není předem vyrozuměn zákonný zástupce
žáka, je žádoucí, aby škola zajistila přítomnost pedagoga, neboť za žáka v době vyučování škola
odpovídá. Ředitel školy by měl stanovit odpovědnou osobu, která bude zajišťovat uvedený dohled.
Pokud jde o omluvení nepřítomnosti žáka z důvodu předvolání nebo předvedení, postup
vyplývá opět z obecně povinné součinnosti s vyšetřujícími orgány podle trestně právních předpisů.
Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, a to
stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo
ústním prohlášením “policie” (ustan. § 10 odst. 1 a 2 zák. č. 283/1991 Sb.).
V případě nějaké pochybnosti, pokud jde o totožnost příslušníka policie (zvláště v případě
předvedení dítěte mimo školu), je nejjednodušším způsobem ověření totožnosti telefonický dotaz na
pracoviště policie, které dotyčný příslušník uvedl a služebním průkazem či odznakem služby kriminální
policie a vyšetřování doložil. Výše uvedený postup byl dohodnut se zástupci služby kriminální policie a
vyšetřování.
5. Postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka
Postup při předvolání osoby mladší 15 let řeší Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8/2002 v
čl. 8 odst. 1 a s odkazem na § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,:
“Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání vysvětlení nebo jinému úkonu pouze prostřednictvím jeho
zákonného zástupce, orgánu sociálně právní ochrany nebo prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo
jiného obdobného zařízení.”
Postup při předvedení dítěte řeší čl. 8 odst. 10 zmíněného Závazného pokynu policejního
prezidenta ve smyslu § 13 odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů:
“Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření předvedení osoby mladší 15 let na útvar
policie, je předvedení prováděno zpravidla policisty v občanském oděvu za použití civilního vozidla.
Specialista zajistí bezprostředně po předvedení přítomnost osoby způsobilé k jejímu střežení i
k případné účasti na služebních úkonech. Je-li předvedení provedeno ze školy nebo zařízení, specialista
zajistí přítomnost třetí osoby po celou dobu služebního zákroku i služebních úkonů. Pominou-li důvody
předvedení, osobu mladší 15 let předá zpět do školy nebo zařízení, ze kterého byla předvedena, nebo ji
předá zákonnému zástupci.”
Další povinnost ukládá policii § 14 odst. 4 téhož zákona: “Po zajištění je policista povinen na
žádost osoby zajištěné vyrozumět o této skutečnosti některou z osob uvedených v § 12 odst. 3, případně
jinou jím určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je policista povinen ihned vyrozumět
zákonného zástupce této osoby. V případě zajištění osoby mladší 15 let, vždy též bez odkladu vyrozumí
orgán sociálně-právní ochrany mládeže”.
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6. Podání vysvětlení žáka
Podle Zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, je
policista oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo
pohřešovaných osob a věcí.
Podat vysvětlení dle § 12 odst. 1 uvedeného zákona je osoba povinna vyhovět ihned v případě, že
jde o závažnou trestnou činnost.
Pokud jsou tato vysvětlení požadována od dítěte, podle odst. 4 čl. 8 Závazného pokynu
policejního prezidenta č. 8/2002 je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce. To
neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Na
způsobu vyrozumění se domluví policista s vedením školy nebo zařízení. Dle odst. 6 čl. 8 uvedeného
závazného pokynu rozhodne policista vzhledem k okolnostem, závažnosti nebo složitosti případu, zda
přibere třetí osobu k podání vysvětlení osobou mladší 15 let.
7. Výslech žáka
Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte (Pracovní řád pro
zaměstnance škol a školských zařízení č.j.: 14 269/01-26 čl. 8 odst.2 a 3 ), pokud tak již neučinila Policie
České republiky (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 odst. 4 čl. 8). V případech, kdy by mohlo
být takovým oznámením mařeno další vyšetřování a po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem
policie, vyrozumí škola zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou
dobu by například mohlo v některých případech ohrozit i bezpečnost dítěte (např. týrání nebo
zneužívání v rodině, podpora trestné činnosti v rodině atp.).
Podle ustan. § 102 odst. 1 trestního řádu a zákona o Policii ČR mohou být mladiství vyslýcháni
bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými.
Ve smyslu trestně právních norem je však stanoveno, že u mladistvých obviněných je nutná
obhajoba ( § 36 odst. 1 písm. c) tr. řádu ). Obhájce se tedy povinně zúčastňuje všech úkonů trestního
řízení včetně výslechu. Přítomen může být dále znalec, konzultant či tlumočník. Jiná situace však
nastává při výslechu dětí, kdy platí i ustanovení § 158 odst. 4 trestního řádu č. 140/1961 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o povinnosti informovat zákonné zástupce před započetím úkonu; to neplatí,
jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Povinnost
ustanovit mladistvému obviněnému obhájce a informovat zákonné zástupce před výslechem dětí o této
skutečnosti nenáleží řediteli školy popř. školského zařízení, ale jedná se podle § 158 odst. 4 trestního
řádu č. 140/1961 Sb. o povinnost orgánů činných v trestním řízení.
Školy a školská zařízení mají pochopitelně zájem, aby bylo respektováno v prvé řadě předvolání
prostřednictvím zákonných zástupců. Současně je ovšem jasné, že ve značné míře jsou vyšetřovány děti
z problémových rodin, z rodin, kde rodiče často trestnou činnost dětí kryjí nebo se nacházejí v roli
pachatele a nemají zájem na jejím řádném vyšetření. Je proto nutné individuálně posuzovat konkrétní
situaci a snažit se vyjít policii vstříc, i když to znamená určitou zátěž pro pracovníky školy, zvláště v
situaci, kdy je zapotřebí předvést dítě nebo mladistvého na příslušnou součást policie.
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Současně je nutno připomenout, že i pro děti a mládež v plné míře platí presumpce neviny, jakož i
striktní ochrana jejich práv včetně práva na obhajobu a práva odepřít výpověď na jedné straně a
dodržování povinností včetně státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti na straně druhé.
Není snad ani nutné připomínat, že dítě nemůže a nesmí být ani slovně v souvislosti s výslechem
napadáno nebo jinak sankcionováno. Pokud by bylo dítě předvedeno ze školy, je nutné, aby už i po cestě
byl přítomen pedagog či jiná osoba k tomuto určená.
8. Neomluvená absence žáka
Závažným problémem je i hlášení neomluvené absence. Je třeba vycházet z § 31 zákona č.
200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přestupcích, který označuje jako přestupek ohrožení
výchovy a vzdělávání nezletilců zejména skutečnost, že dítě není přihlášeno k povinné školní docházce
nebo dojde k zanedbávání péče o ni. Dále je to § 217 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, který zakotvuje jako ohrožování mravní výchovy mládeže vydání (i z nedbalosti) osoby
mladší 18 let v nebezpečí zpustnutí (např.: umožněním vést zahálčivý život).

9. Kamerový systém školy
Pro ochranu majetku školy, zaměstnanců, žáků i dalších osob před krádeží a poškozováním
je v areálu školy instalován kamerový systém se záznamovým zařízením.
Správce kamerového systému je vedoucí správy budov. Monitorován je prostor vjezdu do areálu školy,
školní komunikace a parkoviště, hřiště za budovou DM, prostor před školní jídelnou a vchod do budovy
školy a domova mládeže /v prostorách vrátnic/.
Záznam z kamerového systému budou využit vedením školy v případě vnitřního šetření poškození
nebo ztráty majetku školy, žáků nebo zaměstnanců školy, nebo budou předány orgánům činných
v trestním řízení jako důkazní materiál vyšetřování.
Čl. XII.
Pravidla pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
1. Žáci jsou s pravidly školního řádu seznamováni při nástupu do každého ročníku školy a poté na
třídnických hodinách.
2. Zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci jsou se školním řádem seznámeni na pedagogické radě a při
nástupu do zaměstnání, prostudují jeho zásady a vhodným způsobem je objasní žákům.
3. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole – na úřední desce, ve sborovně. Výtisk je
poskytnut každému pedagogickému pracovníkovi.
4. Zákonní zástupci jsou o jeho obsahu informováni na třídních schůzkách, je dostupný na www
stránkách školy.
5. Každá změna školního řádu musí být projednávána a schvalována školskou radou.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy a žáky.
2. Pokud dojde ke změnám v platnosti obecných předpisů, budou příslušná ustanovení vnitřního řádu
upravena formou dodatků, nebo vydáním nové interní normy.
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3. Školní řád z 1.1. 2007 pozbývá účinnosti k 4.4. 2011
4. Školní řád Odborného učiliště nabývá účinnosti dnem 4.4. 2011
5. Školní řád Odborného učiliště byl projednán a schválen školskou radou dne 4.4. 2011

Ing.Ladislav HOCHMAN
ředitel OU a PrŠ

Přílohy:
1. Součástí školního řádu jsou Dílenské řády pro obory:
obor automontážní, knihařské, malířské, tesařské, truhlářské a zednické práce
obor pečovatelské práce
obor cukrářské, pekařské, kuchařské práce
2. Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování
Příloha 2
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování:
1.















Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:
Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči, stává se uzavřeným.
Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
Zašpiněný nebo poškozený oděv.
Stále postrádá nějaké své věci.
Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.
(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť
přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)
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2. Přímé znaky šikanování mohou být např.:
 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na
jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo
"legrací" zranitelný.
 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo
pohrdavým tónem.
 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a
skutečnost, že se jim podřizuje.
 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť
neoplácí.
 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.
3. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků
šikanování:
 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z
domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k
jídlu.
 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či
odvoz autem.
 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je
ztratilo), případně doma krade peníze.
 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu
vůči rodičům.
 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své
zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.
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