
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
1. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

2. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni, jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

3. Žáci nesmí otvírat okna, manipulovat se žaluziemi, regulovat topení, nesmí zasahovat do elektrické, plynové a datové instalace. S elektrickými a plynovými spotřebiči 

mohou zacházet jen podle pokynů vyučujících,. 

4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi 

doprovázející pedagogický pracovník zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy a exkurze tříd, LVVZ platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

5. Při výuce v tělocvičnách, dílnách, na pozemcích, v učebnách chemie, fyziky a informatiky žáci zachovávají specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané 

vnitřními řády těchto učeben. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky na první vyučovací hodině školního roku. O poučení žáků provede učitel 

záznam do třídní knihy.  

6. Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí se školním řádem a o poučení provede zápis do třídní knihy. Stejné ustanovení platí i pro 

poučení před prázdninami. 

7. Každý úraz, k němuž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícím, pedagogickému dozoru, či jiné dospělé osobě. 

8. Postup při úrazu:  

- zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy a poskytnout první pomoc 

- informovat ředitele školy nebo zástupkyni ředitele školy 

- zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři 

- oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat o převzetí dítěte 

- provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu 

- informovat třídního učitele 

9. Záznam o školním úrazu: 

- kniha úrazů je uložena v ředitelně, zodpovídá za ni zástupkyně ředitele 

- v knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků a pracovníků školy, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných  školou, a to nejpozději do 

24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu doví 

- zápis do knihy úrazů provádí vyučující jednotlivého předmětu, učitel vykonávající dozor, vedoucí kurzu, exkurze, třídní učitel 

- záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů ve spolupráci se zástupkyní ředitele školy, provádí se na formulář, který je 

k dispozici v ředitelně, zápis se provádí, jde-li o registrovaný úraz (úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole), jde-li o smrtelný úraz, dále pak na 

vyžádání zákonných zástupců žáka v případě žádosti o bolestné 

- záznam o úrazu je předán zákonným zástupcům žáka 

10. Hlášení úrazu: 

- o každém úrazu je informován ředitel školy nebo zástupkyně ředitele 

- bez zbytečného odkladu jsou o úrazu informováni zákonní zástupci žáka 

- nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez 

zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvary Policie ČR 



- zástupkyně ředitele podá hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna, příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce 

- záznam je zasílán za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, příslušnému inspektorátu 

České školní inspekce, v případě smrtelného úrazu ještě místně příslušnému útvaru Policie ČR 

 

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 
1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických 

jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

3. Žáci školy mají přísný zákaz: 

a) kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy a při všech činnostech organizovaných školou, taktéž nošení a držení tabákových výrobků 

b) nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, drogy a jiné zdraví škodlivé látky) a být pod jejich vlivem. 

Při důvodném podezření, že žák je pravděpodobně pod vlivem návykové látky, budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci žáka. 

Bude-li objeven distributor omamných látek ve škole, bude neprodleně informován zákonný zástupce žáka a následně Policie ČR.  

4. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Je zakázáno šikanování, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., verbální i 

fyzické a to přímé i nepřímé, aktivní i pasivní, včetně šikany prostřednictvím elektronické komunikace (tzv.kyberšikana) – viz program proti šikanování, kterého by se 

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostotách 

školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, 

kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

5. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 


