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Č. j. 2016/2

ŠKOLNÍ ŘÁD
I. Základní ustanovení
A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Žáci mají právo na:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání
a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu
a činnosti ve škole
d) o způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární zodpovědnost
za něj
e) být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením
a zanedbáváním
f) na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti
úměrné jejich věku
g) všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím, využíváním, šikanováním apod. Budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku
s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky
na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí
se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými
látkami
2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:
a) svobodnou volbu školy pro své dítě
b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
e) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského
zařízení
f) volit a být voleni do školské rady
g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
h) zúčastnit se vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím

3. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
b) řádně a systematicky se připravovat na vyučování
c) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
d) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých
látek). Případný nález použité injekční stříkačky ihned žák hlásí třídnímu učiteli nebo Městské
policii v Mostě. Stříkačky se nedotýká
e) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
f) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
g) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem
h) ve škole se chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických
a provozních pracovníků, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben, chovat se tak,
aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob
ch) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, účastnit se činností organizovaných
školou - účast na vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky
povinná, odhlásit se žák může vždy ke konci pololetí
i) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní
potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů
j) před ukončením vyučování žáci nesmí z bezpečnostních důvodů opouštět školní budovu
bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci mohou zůstávat ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem
k) žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví
a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů nosí žák
u sebe, případně na pokyn vyučujících odkládá pouze na určené místo. Během vyučování
a o přestávkách je zakázáno používat mobilní telefony. Žák je povinen telefon vypnout
při vstupu do školy. V případě porušení zákazu žák odevzdá mobilní telefon do ředitelny školy
a je povinen si ho vyzvednout při odchodu ze školy
l) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo
školského zařízení se vždy považují za závažné porušení školního řádu
m) při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi
uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) 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
n) každou ztrátu osobní věci hlásí žák ihned třídnímu učiteli ještě před odchodem
ze školy, ztrátu věci s hodnotou vyšší než 2 000,- Kč také hlásí zákonní zástupci žáka Policii ČR.
Na pozdější oznámení nebude brán zřetel
o) školní zařízení, vybavení učeben a vyučovací pomůcky je žák povinen co nejvíce šetřit. Poškodíli žák vlastní vinou školní zařízení, vybavení učeben či vyučovacích pomůcek (např. učebnic), bude
požadována adekvátní náhrada nebo oprava poškozených věcí. Úmyslné poškození školního
zařízení, vybavení učeben a vyučovacích pomůcek je zakázáno
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p) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák
bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy
4. Povinnosti zákonných zástupců:
a) chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni
jeho vývoje
b) snažit se výchovou ovlivnit vývoj dítěte, vést dítě k chování respektujícímu právní řád
České republiky a uznávané mravní zásady; být v tomto procesu osobním životem a chováním
příkladem svým dětem
c) vykonávat péči o nezletilé dítě, dbát o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
i další povinnost z rodičovské zodpovědnosti vyplývající mají rodiče bez ohledu na to, zda v dané
chvíli vykonávají nad dítětem bezprostřední dohled
d) dbát, aby se dítě účastnilo povinné školní docházky
e) dohlížet na to, aby dítě povinnou školní docházku řádně plnilo, docházelo řádně do školy nebo
školského zařízení a řádně se vzdělávalo, a to i nad rámec základní povinnosti plnění povinné školní
docházky. Nesplnění těchto povinností může být vyhodnoceno jako přestupek; v přestupkovém
řízení může být pak uložena pokuta; za určitých podmínek by mohlo být obdobné chování
posuzováno dokonce jako trestný čin ohrožování výchovy mládeže
f) omlouvat absenci (viz dále - omlouvání absence)
g) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání žáka
h) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
ch) oznamovat škole a školskému zařízení další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona
č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
a žáka, a změny v těchto údajích
i) zjednat nápravu v případě napadení pokožky štěnicí domácí a vší dětskou - infekční onemocnění
pelikulóza. Dítě nesmí do kolektivu ani v době výskytu vší, ani ve stádiu vývoje hnid.
V případě, že jsou (nebo by mohla být) ohrožena práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou
výchovu, je škola oprávněna upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče a povinna oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dané skutečnosti, např. rodiče neplní povinnosti
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, kdy nezletilé osoby vedou zahálčivý nebo nemravný život
spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku (nikoli pouze povinnou!), požívají
alkohol nebo návykové látky atd., to vše tehdy, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo
jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou
nepříznivého vývoje dětí. Nesplnění této povinnosti je přestupkem a správním deliktem
II. Řád školy
A. Provoz a vnitřní režim školy
a) Vyučování začíná v 7.55 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin
a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v informačních knížkách. Vyučování končí nejpozději
do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
b) Školní budova se pro žáky otevírá v 7.35 hodin dopoledne. Žákům je umožněn vstup
do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci
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do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled
nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přestávka mezi jednotlivými
bloky trvá 50 minut (nejméně).
c) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové a pětiminutové. Po druhé vyučovací
hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. O přestávkách platí zákaz postávání žáků na
chodbách a schodištích školy.
d) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách.
V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
e) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
f) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými
i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním
úkonům.
g) Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí,
žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
h) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
ch) Žáci byli seznámeni s pravidly provozu internetu a jsou povinni je dodržovat.
i) Škola neručí za ztrátu peněz a cenností včetně mobilních telefonů, které nejsou uložené
na místě k tomu určeném.
j) Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni s režimem odchodu ze školy v případě zkráceného
vyučování.
k) Žáci jsou povinni šetřit energiemi, dbají, aby odpadky odkládali do odpadkových košů. Přitom
využívají kontejnerů na recyklovaný odpad.
l) V odpoledních hodinách, večer, o sobotách a nedělích je přístup do budovy školy povolen jen
se souhlasem ředitelky školy nebo školníka. Náklady spojené se zapnutím signalizačního zařízení
hradí vždy původce poplachu.
m) Dalším osobám je pohyb po škole bez udání důvodu zakázán. Do školy lze v průběhu
dopoledního vyučování vstoupit pouze hlavním vchodem, návštěvníci se ohlásí u služby. Každý
zaměstnanec školy má právo dotázat se cizí osoby na důvod její přítomnosti, případně jí nabídnout
pomoc při vyřízení záležitosti, kvůli níž školu navštívila a požádat návštěvníka, aby vyčkal
na přestávku v předsálí u ředitelny.
n) Veškeré pokrývky hlavy (čepice atd.) uschovají žáci do šaten. Ponechání čepice na hlavě ve škole
i přes upozornění vyučujícího, bude posuzováno jako porušení školního řádu, žák bude zapsán
do sešitu připomínek k chování a plnění povinností a jeho pokrývka hlavy bude do konce vyučování
uschována v kanceláři školy, kde si ji bude moci vyzvednout.
o) Bez souhlasu školy nesmí žáci pořizovat, ani zveřejňovat audio a video záznamy z vyučování
a z akcí školy.
p) Je vydán přísný zákaz připojování elektrospotřebičů (např. nabíječky mobilních telefonů, PC,…)
do sítě školy.
q) Konec vyučování:
4. vyučovací hodina v 12.25 hod.
5. vyučovací hodina ve 13.15 hod.
6. vyučovací hodina ve 14.00 hod.
7. vyučovací hodina ve 14.50 hod.
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B. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
a) Každá nepřítomnost žáka musí být do 3 kalendářních dnů omluvena ústně nebo písemně
zákonnými zástupci. Není-li absence do 3 kalendářních dnů omluvena, je povinností TU informovat
zákonné zástupce žáka – telefonicky nebo písemně – a žádat nápravu. Třídní učitel uznává pouze
omluvení v informační knížce podepsané zástupci žáka. V odůvodněných případech může škola
požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti
žáka. Partnery školy pro omlouvání žáka jsou PPP a SPC, popř. další odborná pracoviště,
která si tyto instituce vyžádají (např. pedopsychiatr). Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli
do tří kalendářních dnů od příchodu do školy. V opačném případě může být absence posuzována
jako neomluvená.
b) Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel,
zákonní zástupci jsou povinni si žáka osobně vyzvednout.
c) V případě neomluvené absence, opakované bezdůvodné nepřítomnosti žáka ve škole a při
pozdních omluvách absencí bude škola informovat OSPOD. Neomluvená absence může být
potrestána důtkou nebo sníženou známkou z chování. V případě opakované neomluvené absence
bude v rámci řešení svolána výchovná komise. Nepřinese-li výsledky, nebo nedostaví-li se zákonný
zástupce žáka na jednání výchovné komise, je možné postoupit záležitost dalším orgánům
a institucím jako trestný čin.
d) V případě pozdního příchodu na vyučování se tolerují 2 případy za pololetí, potřetí budou
zameškané hodiny neomluveny.
e) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
f) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Je povinen se účastnit akcí
organizovaných školou, které jsou součástí vyučování. Účast v nepovinných předmětech
a zájmových kroužcích je pro zařazené žáky povinná.
g) Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na základě předem podané žádosti
zákonných zástupců. Na jednu a více vyučovacích hodin nebo na jeden až dva dny uvolňuje třídní
učitel. Na delší dobu uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců.
Doplnění takto zameškaného učiva je povinností žáka.
h) Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého třídního učitele opustit školní budovu.
Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jiné
pověřené zplnomocněné dospělé osoby.
Řešení neomluvené absence ve spolupráci s OSPOD
1. V případě, že má žák maximálně 10 neomluvených hodin, řeší tento případ s rodiči a dítětem
třídní učitel, který o neomluvených hodinách také informuje výchovného poradce na škole.
2. V případě, že má žák 10 až 25 neomluvených hodin, je případ řešen stále v rámci školy
a to prostřednictvím výchovné komise na škole za účasti OSPOD.
3. V případě, že má žák více jak 25 neomluvených hodin, zasílá škola "Oznámení
o zanedbání školní docházky" s přílohami na odd. sociálně právní ochrany dětí. Kurátor pro děti
a mládež následně předmětné oznámení s podklady odd. sociálně právní ochrany dětí předává
k projednání přestupkové komisi města nebo také případně sám uloží opatření vedoucí
k nápravě, o čemž také informuje školu.
4. V případě, že se záškoláctví opakuje, či pokračuje, řeší situaci škola opět s odd. sociálně právní
ochrany dětí, potažmo s přestupkovou komisí a navíc s policií ČR.
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C. Zdraví a bezpečnost
a) Pokud dojde k úrazu žáka nebo zaměstnance školy, musí být úraz okamžitě po jeho vzniku
nahlášen (na dodatečné nahlášení nebude brán zřetel) příslušnému dohlížejícímu zaměstnanci školy.
Dohlížející zaměstnanec následně postupuje podle pokynů o poskytování první pomoci při úrazu.
Zajistí ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě úrazu žáka neprodleně telefonicky
informuje o této skutečnosti zákonného zástupce žáka. Je povinností zákonných zástupců být
telefonicky dostupný na telefonním čísle, poskytnutém zákonným zástupcem škole.
b) Na vyučování, výchovnou činnost, zájmovou činnost a ostatní akce se žáci přezouvají
a odkládají svršky na příslušná místa (šatna tělocvičny).
c) Žák je povinen dodržovat základní hygienické zásady, klid a pořádek, šetřit majetek školy.
d) Ve škole i v areálu školy se žáci pohybují pomalu a ani jinak neohrožují zdraví a bezpečnost
spolužáků a zaměstnanců školy.
e) V areálu školy a při činnostech organizovaných školou je vydán přísný zákaz nosit, držet,
distribuovat a zneužívat návykové látky, přísný zákaz požívat alkoholické nápoje i ostatní návykové
látky a kouřit. Tento zákaz se vztahuje i na používání „elektronických cigaret“.
f) Žáci jsou informováni o přísném zákazu používání výtahu, výtahem jsou oprávněny jezdit pouze
dospělé osoby, tělesně postižené děti v doprovodu učitele, zákonného zástupce nebo dospělého
pracovníka školy.
g) Všechny zjištěné závady hlásí žáci učiteli, který zajistí jejich odstranění.
h) Žákům byl vyhrazen bezpečný prostor před školou, kde se budou zdržovat před otevřením školy.
V zimním období není dovoleno klouzání a koulování. Žákům byl vydán přísný pokyn k způsobu
přemisťování do školní jídelny na 10. ZŠ za pedagogického dozoru.
ch) Žáci byli poučeni o bezpečném používání pomůcek, zejména na matematiku, VV a PČ, nůžek,
trojúhelníků, kružítek. Pokud tyto pomůcky nepoužívají, musí je mít uložené v aktovce.
Při odchodu ze školy, odchází-li pracovník jako poslední, je povinen zkontrolovat zhasnutí světel,
zavření oken a pečlivě zamknout budovu.
i) Žáci byli opět poučeni o bezpečnostních pravidlech silničního provozu v okolí školy. Dále byli
poučeni o chování a bezpečnosti v dopravních prostředcích.
j) Do školy žáci nesmí nosit ostré předměty – nože, dýky, stejně tak další atrapy bojových zbraní.
Je zakázáno nosit do školy jako součást oděvu prvky demonstrující příslušnost
ke skupinám, které se projevují násilnickým, agresivním a rasistickým chováním.
k) Žáci se v budově školy přezouvají do obuvi, která je pro pohyb po budově školy vhodná
a bezpečná.
l) Učitelé a provozní pracovníci jsou povinni zabezpečovat dozory žáků podle daného rozpisu
a tím zajišťovat jejich bezpečnost.
m) Při setkání s neznámou osobou dbají žáci na vlastní bezpečnost – osobu neoslovují, neodcházejí
s ní, informují nejbližšího pracovníka školy.
Zásady chování
1. Žáci se vyvarují všech projevů chování, které jakýmkoli způsobem omezují zaměstnance školy
a ostatní žáky v jejich právu na důstojné jednání a klidné prostředí k práci. To se týká
i nevhodných veřejných milostných projevů; na jejich nevhodnost budou žáci upozorněni, následně
s nimi bude záležitost prodiskutována v ředitelně školy; nebude-li to mít efekt, budou do školy
k projednání pozváni zákonní zástupci.
2. Žáci zdraví ve škole i mimo ni všechny dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“. Žáci nepoužívají
hrubá a vulgární slova. Jsou ohleduplní ke svým mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají,
aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Jsou zdvořilí k dospělým.
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3. Žáci jsou povinni se ve škole chovat slušně, být vhodně oblečeni, dbát pokynů zaměstnanců školy
a podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování, a to včetně pomůcek (sešitů,
učebnic, pracovních sešitů, psacích a rýsovacích potřeb, vybavení na výtvarnou, tělesnou
a pracovní výchovu atd.)
4. Mimo školu, a to i ve volných dnech a o prázdninách, se žáci chovají v souladu s pravidly slušného
chování tak, aby nepoškozovali pověst svou ani pověst školy.
5. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.
6. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví
a majetku (zničení, odcizení…) dalších osob i vlastního. Porušení tohoto nařízení může být podle
situace trestáno v rozmezí od třídní důtky až po snížený stupeň chování (vč. hodnocení chování
jako neuspokojivého).
7. Je zakázáno šíření jakýchkoli urážlivých nebo kompromitujících informací o jakékoli skutečné
osobě a to jak formou písemnou, ústní, prostřednictvím mobilních telefonů, internetu či jinou.
Porušení tohoto ustanovení zakládá škole oznamovací povinnost.
8. Žákům se zakazuje pití alkoholických nápojů a požívání návykových látek.
V případě jednorázového porušení ustanovení 6 - 8 bude žákovi udělena minimálně třídní důtka.
Při udělení důtky ředitele školy má pedagogická rada poradní funkci; snížení stupně z chování
musí ped. rada odsouhlasit nadpoloviční většinou přítomných.
Všechna kázeňská opatření, resp. klasifikaci chování zapíše TU neprodleně do školní evidence.
V případě, že žák nebude respektovat vnitřní řád školy, budou informováni zákonní zástupci.
V případě opakovaného nebo hrubého přestupku rozhodne o výchovných opatření učitel, příp.
pedagogická rada doporučí opatření.
Alternativní tresty
1. Alternativní trest za porušení školního řádu je udělován v případě, kdy bude mít větší výchovný
efekt než kázeňský postih stanovený školním řádem (např. došlo k poškození majetku školy,
jednorázovému porušení šk. řádu, kázeňský postih není žákem vnímán jako trest apod.)
2. Forma alternativního trestu je stanovena smlouvou mezi školou a zákonným zástupcem
dotyčného žáka a odpovídá přestupku, příp. směřuje k nápravě škod způsobené přestupkem.
3. Alternativní trest nahrazuje kázeňský postih. Nedodrží-li žák ustanovení smlouvy
o alternativním trestu, bude potrestán kázeňským postihem.
D. Ochrana žáků před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Šikana a kyberšikana
a) Za šikanování je považováno každé úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu
a které útočí na jeho důstojnost, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá zejména 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, zejména v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování nebo
sexuálního obtěžování až zneužívání. Zahrnuje také útoky pomocí prostředků elektronické
komunikace, sms zpráv, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem. V nepřímé podobě zahrnuje demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní
nebo jinou skupinou spolužáků.
b) Šikana a kyberšikana je zakázána.
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2. Omamné a psychotropní látky
a) Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, propagace omamných
a psychotropních látek, prekurzoru nebo přípravku určeného k jejich výrobě, nebo jiné
neoprávněné nakládání s nimi ve škole nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno.
b) Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem omamných nebo psychotropních látek
je zakázán.
c) Žák, který se požitím omamných nebo psychotropních látek uvedl do stavu, v němž bezprostředně
ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření,
že přivodil v souvislosti s tím jinému újmu na zdraví, je povinen se podrobit odbornému vyšetření
zjišťujícímu obsah těchto látek pomocí odběru slin. Odmítne-li žák se vyšetření podrobit, hledí
se na něj, jako by byl pod vlivem takové látky.
d) Každý, kdo se dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští jednání uvedeného v odst. a) nebo
b) je povinen tuto skutečnost oznámit vedení školy, třídnímu učiteli, popřípadě Policii ČR.
e) Žákovi, který s omamnou nebo psychotropní látkou, prekurzorem nebo přípravkem určeným
k jejich výrobě neoprávněně nakládá způsobem uvedeným v odst. a), ji pedagogický pracovník
odebere a zajistí ji a učiní opatření, aby žák nemohl v konzumaci nebo jiném nakládání
s ní pokračovat. Odebranou látku nepodrobuje žádnému zkoumání ani testu a odevzdá ji Policii
ČR.
f) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli
není ohrožen život nebo zdraví žáka. V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví nebo na životě,
zajistí právní pomoc a přivolá lékaře.
g) Jestliže postup podle odst. e) není nutný, pedagogický pracovník sepíše záznam včetně vyjádření
žáka (zejména zdroj omamné a psychotropní látky) a bezprostředně vyrozumí vedení školy
a zákonného zástupce nezletilého žáka, dále oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní
ochrany dětí a Policii ČR.
h) V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
3. Alkohol
a) Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, propagace alkoholu
nebo jiné neoprávněné nakládání s ním ve škole nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno.
b) Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu je zakázán.
c) Žák, který se požitím alkoholu uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné
osoby, veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření, že přivodil v souvislosti s tím
jinému újmu na zdraví, je povinen se podrobit dechové zkoušce. Odmítne-li žák se vyšetření
podrobit, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem takové látky.
d) Každý, kdo se dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští jednání uvedeného v odst. a) nebo
b) je povinen tuto skutečnost oznámit vedení školy, třídnímu učiteli, popřípadě Policii ČR.
e) Žákovi, který s alkoholem neoprávněně nakládá způsobem uvedeným v odst. a), ji pedagogický
pracovník odebere a zajistí ji a učiní opatření, aby žák nemohl v konzumaci nebo jiném nakládání
s ní pokračovat. Odebranou látku nepodrobuje žádnému zkoumání ani testu a odevzdá ji Policii
ČR.
f) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli
není ohrožen život nebo zdraví žáka. V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví nebo na životě,
zajistí právní pomoc a přivolá lékaře.
g) Jestliže postup podle odst. e) není nutný, pedagogický pracovník sepíše záznam včetně vyjádření
žáka (zejména zdroj omamné a psychotropní látky) a bezprostředně vyrozumí vedení školy
a zákonného zástupce nezletilého žáka, dále oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní
ochrany dětí a Policii ČR.
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h) V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
4. Tabákové výrobky
a) Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit.
b) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době
školního vyučování nebo na akci pořádané školou, pedagogický pracovník tabákový výrobek
žákovi odebere a zajistí, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
c) Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud,
od koho má tabákový výrobek). V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel
zákonného zástupce nezletilého žáka.
d) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte), a jestliže se jednání
opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí.
Závažné porušení školního řádu
Za závažné porušení školního řádu se považuje šikanování; neoprávněné nakládání s omamnými nebo
psychotropními látkami, prekursory nebo přípravky sloužícími k jejich výrobě; požívání alkoholu;
kouření; zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům a spolužákům školy;
používání nelegálního SW; porušování autorského práva.
Důsledkem závažného porušení školního řádu bude uložení kázeňského opatření (napomenutí třídního
učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy), případně snížený stupeň hodnocení chování
(chování uspokojivé, chování neuspokojivé). (viz. příloha č. 3)
Nedílnou součástí ŠŘ jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Výtah z metodického
pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů
Projednáno pedagogickou radou dne: 25. 8. 2020
Projednáno školskou radou dne: 10. 9. 2020
V Mostě dne 1. 9. 2020

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy
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