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Úvod 

Školní řád je souhrnem pravidel, která jsou závazná pro všechny složky společenství školy – pedagogy, žáky 
I rodiče. 
Dodržovnáním těchto pravidel usilujeme o rozvoj dobrých vzájemných vztahů s hlavním cílem – umožnit 
každému žákovi jeho individuální rozvoj. 

 Školní řád základní školy vychází především z těchto závazných dokumentů: 

a) Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

b) Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

c) Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

d) Text školního řádu není neměnné dogma, je možné ho přizpůsobovat novým podmínkám a okolnostem. 
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1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ  

K návštěvě naší školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chce 

získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat podmínek 

této školy.  

Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě ke člověku a všemu, čím je tato země obdařena, ať přírodou 

nebo duševní a fyzickou prací člověka. 

Dítě, které není takto připravováno na školu a život rodiči, se v prostředí této školy stane rušivým článkem 

a nenajde zde své uspokojení. 

2 ŠKOLNÍ ŘÁD 

2.1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PRAVIDLA 

VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY . 

 

2.1.1 PRÁVA ŽÁKŬ  

 
Žáci mají právo:  
 

a) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,  
 

b) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,  
 

c) jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci 
moţností školy,  

 
d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

 
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své 
připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,  

 
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu,  
 

g) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a 
nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,  

 
h) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,  

 
i) na svobodu ve výběru kamarádů,  
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j) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,  

 
k) na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,  

 
l) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,  

 
m) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,  

 
n) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,  

 
o) jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu 

třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,  
 

p) na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.  

 

Povinnosti žáků:  

a) Žák se ve škole slušně chová, dbá pokynu všech zaměstnanců školy, dodržuje školní řád a řády 

odborných učeben, chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Svědomitě se 

připravuje na vyučování. 

b) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činnosti 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových 

kroužků a do školní družiny je pro zařazené žáky povinná. 

c) Při porušení povinností stanovených tímto řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: 

napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitelky školy. 

d) Žák je povinen zacházet se školními potřebami a majetkem školy šetrně, udržovat své místo, 

třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku a chránit je před poškozením. Škody úmyslně 

zaviněné žákem, ztráty školních věcí hradí rodiče žáka. 

e) Žák chodí do školy čistě a vhodně upraven a oblečen. Na hodiny tělesné výchovy mají žáci úbor 

a sportovní obuv, na pracovní vyučování pracovní oděv a vhodnou obuv.  

f) Žákům je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním a jsou v rozporu 

s bezpečnostními předpisy, protože mohou způsobit úraz. Se souhlasem školské rady je 

zakázáno používání mobilních telefonů, tabletů, mp3 přehrávačů aj. v průběhu výuky. Výjimku 

používání mobilních telefonů může udělit vyučující.  

g) Před školní budovou žáci zdraví každého dospělého, který do budovy vchází nebo z ní odchází, 

zaměstnance zdraví pouze při prvním setkání. 
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h) Přecházení z tříd do jiných místností probíhá o přestávce a v klidu, žáci přenášejí své věci a 

aktovky s sebou. 

i) Po schodišti žáci chodí vpravo, nejvýše dva žáci vedle sebe. Žáci druhého stupně nesmějí 

procházet chodbou v prvním patře, do pracovny biologie a chemie přecházejí po příslušném 

nejbližším schodišti.  

j) V průběhu přestávky mají žáci zakázáno opouštět školní budovu. O přestávkách se žáci chovají 

ukázněně, nepřebíhají z podlaží a bezdůvodně se nesrocují na WC. 

k) Žákům je zakázáno otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, stoupat a sedat na parapety. Pokud 

se učitel nedostaví do třídy 5 minut po zvonění, které oznamuje začátek hodiny, žákovská služba 

to oznámí vedení školy nebo nejbližším dostupným učitelům. 

l) Zvláště v období inverze jsou žáci povinni přijít ke škole těsně před jejím otevřením a po 

vyučování odcházet nejkratší cestou domů. Nekrátí si cestu přes trávníky. 

m) V odborných pracovnách se řídí žáci předpisy, se kterými je seznámí učitel. 

2.1.2 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  NA SPRÁVĚ A 

ŘÍZENÍ ŠKOLY  

Práva zákonných zástupců 

a) Vedou-li rodiče dítě v duchu obecných ustanovení školního řádu, pak by neměly mezi školou a 

rodinou vznikat rozdíly v působnosti na dítě. 

b) Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. 

c) V případě potřeby mohou rodiče kdykoliv využít možnosti konzultací s třídním učitelem, s 

vyučujícím jednotlivých předmětů, vedením školy nebo výchovnou poradkyní. Není dovoleno 

narušovat vyučování. 

d) Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou ve sborovně ve II. patře (doba je zapsána v ŽK, příp. je 

možné domluvit jiný termín). 

e) Termíny třídních schůzek budou oznámeny na začátku školního roku. 

f) Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitelky školy. 

g) Při škole je zřízena školská rada (uvedeno v žákovských knížkách). 

h) Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady. 

i) Rodiče mají právo se podílet na zajištění provozu školy a jejího zařízení v případě některých 

nadstandardních služeb a činností. 
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Zákonní zástupci jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

b) na vyzvání zaměstnanců školy a vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání  

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

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 

postižení nebo zdravotního znevýhodnění 

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

školním řádem  

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 

Sb., další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a 

změny v těchto údajích. 

f) fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce 

1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle $36 odst. 4, 

2. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. 

2.1.3 OCHRANA OSOBNOSTI VE ŠKOLE (UČITEL, ŽÁK)  

a) Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní 

údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

b) Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních 

údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy. 

c) Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

d) Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, 

která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových 

záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). 

Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno 

jako hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 



 

- 9 - 

 

2.1.4 VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY  

 
1. Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 
organizačních opatření.  

 
2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním 

násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně 
nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. 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 všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně 
před návykovými látkami.  

 
3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 

žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 
4. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání 

závazných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem 
žáka.  

 
5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy 

žákovi na pozdrav odpoví.  
 
6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých 

informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti 
pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.  

2.2 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY  

2.2.1 ŠKOLNÍ BUDOVA  

1. Vyučování probíhá podle pevně stanoveného rozvrhu hodin. Případné změny musí vyučující nahlásit 

předem vedení školy. 

2. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40 hodin. Žáci při příchodu do školy používají hlavní vchod. Začátek 

vyučování je stanoven na 8:00 hodin. Žáci nastupují do školy 20 min před začátkem vyučování, vstupují 

do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Po příchodu do učebny se žáci připravují na 

vyučování. Budova se uzavírá po 15:50 hodině. 

3. Žáků školy je umožněn vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o 

přestávce mezi dopoledním a odpolením vyučováním. 
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4. Pokud se žáci zúčastňují mimoškolní činnosti, je povinností vedoucího zájmového kroužku se o děti 

postarat, tedy převzít je ve stanovenou dobu u vchodu do budovy, odvést do šatny, následně 

vyprovodit ke dveřím školní budovy, zajistit uzamčení učebny a zhasnutí. 

5. Po zvonění jsou žáci ve třídách. Není dovoleno pobývat po zahájení vyučovací hodiny na chodbách, WC, 

u automatů apod. Opakované pozdní příchody budou posuzovány jako porušování řádu školy. Pokud se 

nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba zástupci ředitelkae nebo 

ředitelkace školy.  

2.2.1.1 SLED ZVONĚNÍ: 

      7:40   -  zvonění upozorňující na otevření školy 

 7:55  - příprava na vyučování – uzavření šaten 

 8:00 – 8:45  - 1. vyučovací hodina 

 8:45 – 8:55  - přestávka 

 8:55 – 9:40  - 2. vyučovací hodina  

 9:40 – 10:00  - přestávka 

 10:00 – 10:45  - 3. vyučovací hodina 

 10:45 – 10:55  - přestávka 

 10:55 – 11:40  - 4. vyučovací hodina 

 11:40 – 11:50  - přestávka 

 11:50 – 12:35  - 5. vyučovací hodina 

 12:35 – 12:45  - přestávka 

 12:45 – 13:30  - 6. vyučovací hodina 

 13:30 -  13:45   - přestávka 

 13:45 – 14:30  - 7. vyučovací hodina 

 14:30 – 14:40  - přestávka  

 14:40 – 15:25  - 8. vyučovací hodina 

Vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. 

2.2.1.2 VPOUŠTĚNÍ CIZÍCH OSOB DO ŠKOLY 

1. Zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy hlavním vchodem. Zazvoní na zvonek 

(sekretariát, ředitelna, zástupce ředitele) a vyčkají u telefonu na vyzvání. Po nahlášení jména a účelu 

vstupu jsou vpuštěni do budovy. Nahlásí se v kanceláři školy.  

2. Opraváři, údržbáři – vstupují do budovy hlavním vchodem. Osobně je pouští pan školník.  

3. Navážení zboží do kiosku – v ranních hodinách hlavním vchodem - pouští osobně prodávající v kiosku.  

4. Pošta – vstupuje hlavním vchodem – pouští paní sekretářka.  
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5. Podnájemci tělocvičny vstupují do budovy zadním vchodem. Pouští je vedoucí oddílů a pověřené osoby s 

klíčem. 

2.2.1.3 DOCHÁZKA DO ŠKOLY A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

 
1. Žáci jsou povinni účastnit se pravidelně výuky podle rozvrhu hodin; do vyučování přichází včas, aby si 

stačili připravit potřebné pomůcky před zahájením vyučování. 
 
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají ze zdravotních a jiných závažných důvodů jeho zákonní zástupci 

vždy písemně prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. 
 
3. Absenci žáka je nutno oznámit třídnímu učiteli osobně, písemně nebo telefonicky nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole. Lékařské vyšetření nemusí být důvodem k 
celodenní absenci; v době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. 

 
4. Omluvenku je nutno třídnímu učiteli předložit po skončení absence co nejdříve; pokud žák odchází ze 

školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu dané hodiny. 
Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o jeho uvolnění. Třídní 
učitel může v odůvodněných případech po projednání s ředitelkakou školy požadovat omlouvání každé 
absence žáka lékařem. Před známou nepřítomností žáka je třeba omluvit absenci před jejím započetím. 

 
5. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců může škola v odůvodněných případech uvolnit žáka z 

vyučování: 
 1 vyučovací hodina – vyučující daného předmětu 
 1 den – třídní učitel 
 více než 1den – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů 
 
6. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu. 
 
7. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 
 
8. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 

náhrady. 

9. Potřebuje-li být žák uvolněn během vyučování, je nutno, aby jej zákonný zástupce vyzvedl ve škole 

osobně, jedná-li se o žáka nižšího stupně a žáka 6. ročníku vyššího stupně. Žáci 7. – 9. ročníku mohou 

odejít ze školy sami na základě písemné žádosti rodičů (v ŽK je jasně uvedeno, že žák může jít sám 

domů). 

10. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, 
stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může 
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu; zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit 
podmínky pro stanovené vzdělávání (Školský zákon č.561/2004 Sb., §18). 
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2.2.1.4 ZTRÁTA OSOBNÍHO MAJETKU ŽÁKA 

Při ztrátě věci postupují žáci následovně: 

- žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné – „… minulý týden se mi 
ztratilo …“), 

- pokusit se o dohledání věci, 

- hlášení pojistné události vyplňuje za žáka určený učitel, čestné prohlášení vyplní zákonný zástupce 
žáka 

 

2.2.1.5 ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ  

 

Nárok na odškodnění lze uplatňovat, jestliže ke krádeži došlo v šatně nebo na jiném místě pedagogickým 
dozorem předem určeném. Při přecházení žáků do učeben, na pracovní vyučovaní a tělesnou výchovu si 
žáci všechny věci přenášejí.  

 

2.2.1.6 POKYNY K ORGANIZACI TĚLESNÉ VÝCHOVY 

1. Uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů rozhoduje ředitelka školy na základě písemné 
žádosti zákonných zástupců, která je doložena písemným doporučením registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 

 
2. Žák je povinen rozhodnutí o uvolnění z tělesné výchovy předložit zástupci ředitelky a učiteli TV, který 

potom předá tento doklad třídnímu učiteli, ten jej založí ke katalogovému listu. 
 
3. Žáci používají cvičební oděv a obuv zvlášť do tělocvičny a zvlášť na hřiště. 
 
4. V hodině tělesné výchovy odkládají žáci telefon, hodinky, náramky a ostatní šperky do úschovy 

vyučujícímu. 

 

2.2.2 PRAVIDLA CHOVÁNÍ BĚHEM UČEBNÍHO DNE  

2.2.2.1  PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ 

1. Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu. 

2. Po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu. 

3. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. 
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4. Žák plní zadané domácí úkoly. 

5. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu. 

6. Jestliže žák domácí úkol nesplní, učitel podá rodičům zpětnou vazbu prostřednictvím elektronické ŽK. 

7. Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho 

nepřítomnost vedení školy. 

2.2.2.2 VYUČOVÁNÍ 

1. Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování. 

2. Dbá pokynů vyučujícího. 

3. Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího. 

4. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. 

2.2.2.3 PŘESTÁVKY 

1. Po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci. 

2. Uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny. 

3. Na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí k odchodu. 

4. O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí. 

5. Do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele. 

6. Žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísným 

kázeňským postihům. 

 

2.2.2.4  ODCHOD ZE ŠKOLY, CHOVÁNÍ V JÍDELNĚ 

1. Učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách a na chodbách se žáci chovají ukázněně. 

2. V šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci. 

3. Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají příslušné 

vychovatelce. 

4. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vyučujícího. 
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5. V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo. Při jídle dodržují zásady slušného stolování, po 

obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle. 

6. Žáci nevynášejí z jídelny ovoce. 

7. Žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek. 

8. Tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatnách. 

9. V případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím upozornění rodičů 

vyloučen ze stravování. 

2.2.2.5 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V OKOLÍ ŠKOLY 

1. Žáci dbají na čistotu okolí školy, papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň. 

2. K odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné plochy. 

2.2.2.6 TŘÍDNÍ SLUŽBY 

1. První den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy, šatny. 

2. Třídní knihu má na starosti dvojice žáků, která přenáší, TK do odborných pracoven a kontroluje, zda je v 

TK zapsáno. 

3. Šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení. 

4. Třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem 

(zpravidla se určuje na 1 týden). 

5. Pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech. 

2.2.2.7 ŠKOLNÍ DRUŽINA  

1. Přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.  
 
2. Provoz ŠD je ráno od 6.00 do začátku vyučování a po skončení vyučování do 16.30 hodin.  
 
3. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o 

jakékoliv změně v rozvrhu.  
 
4. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) 

nebo mohou písemně pořádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.  
 
5. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.30 hodin.  
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6. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu 
a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.  

 
7. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky 

DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.  
 
8. Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli 

seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.  
 
9. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.  
 
10. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Knihovnu a dle rozvrhu tělocvičnu, počítačovou učebnu a 

sportovní areál. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.  
 
11. Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné 

docházce (v nezbytných situacích) - například ředitelské volno (volný den).  
 
12. Přihlašování na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i 

odhlašování žáků z obědů.  
 
13. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S 

vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní 
notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni 
na významnější akce ŠD.  

 
14. Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku, nejvýše do počtu 30 účastníků celkově.  
 
15. Vnitřní řády školní družiny jsou vyvěšeny v každé místnosti. 
 

2.2.2.8 ŠKOLNÍ JÍDELNA  

 
1. Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv,aktovvku a vše uzamkne v šatní skříňce.  
 
2. Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a 

kuchařek.  
 
3. Po skončení oběda odnese použité nádobí.  
 
4. Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu.  
 
5. Vstup do školní jídelny je povolen od 11.40 do 14.15 hod. pro děti a zaměstnance školy. Tašky si děti 

odkládají v šatně a za doprovodu pedagogů odcházejí do ŠJ.  
 
6. Obědy se vydávají od 11.40 do 14.15 pro děti a zaměstnance školy.  
 



 

- 16 - 

 

7. Strávníci vstupují k výdeji podél pravé stěny jídelny, kde si na podnos připraví příbor, u okénka si 
odeberou polévku, hlavní jídlo a případné přílohy, které jim kuchařka připraví.  

 
8. Přídavky mohou být dětem podány (dle možností a druhu oběda) z levé strany výdejního okénka.  
 
9. Po obědě odkládají strávníci použité nádobí a podnosy u zadního okénka a případně po sobě uklidí 

znečistěné místo u stolu.  
 
10. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozoru a kuchařky, při stolování se chovat ohleduplně 

v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.  
 
11. Strávník, který se ve ŠJ nechová ukázněně, může být ze školního stravování vyloučen.  
 
12. Rozvrh pedagogického dozoru je vyvěšen na dveřích do jídelny.  
 
13. Problémy nebo připomínky hlásí strávník okamžitě vedoucí ŠJ.  
 
14. Úrazy ve ŠJ se hlásí ihned vedoucí ŠJ, dozoru či kuchařce.  
 
15. Jídelní lístky jsou vyvěšeny ve všech podlažích školy a v jídelně.  
 

2.3 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY  ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY  PŘED 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 

NÁSILÍ.  

2.3.1 BEZPEČNOST A OCHRANA  ZDRAVÍ ŽÁKŮ  

 
1. Součástí školního řádu je Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005 – 25, který je platný v 
celém rozsahu pro všechny žáci i zaměstnance školy (znění metodického pokynu viz příloha č.1 tohoto 
školního řádu)  

 
2. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.  
 
3. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani 

svých spolužáků či jiných osob.  
 
4. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.  
 
5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru 

učitele.  
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6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního 
provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o 
bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní 
předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují 
vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

 
7. 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 jsou 
povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáci, kteří při 
první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben 
tvoří přílohu vnitřního řádu školy.  

 
8. Na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáci seznámí zejména:  
 

- se školním řádem,  

- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy 

a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,  

- se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,  

- s postupem při úrazech,  

- s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru; dokládá prezenční listinou.  

 
9. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména 

fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, nebo před výukou v laboratořích, 
jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáci s pravidly 
bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.  

 
10. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. Jde o takové činnosti, jakými jsou 

vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky. Seznámení se 
všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní 
učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.  

 
11. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:  

- varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,  

- upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou 

municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,      

- informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,  

- varuje před koupáním v místech, která neznají apod.  
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12. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků 

není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem 

určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. PO skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění 

žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 

13. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci 

povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.  

2.3.2 ZÁZNAM O ŠKOLNÍM ÚRAZU  

2.3.2.1 KNIHA ÚRAZŮ  

 
1. Kniha úrazů je uložena u hospodářky školy, za úplnost zápisů zodpovídá zástupkyně ředitelky školy 
 
2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, 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 dozví.  
 
3. Zápis do knihy úrazů provádí  

- vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Ev),  

- učitel konající dozor (např. o přestávkách),  

- vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),  

- třídní učitel (všechny ostatní případy).  

 
4.  V knize úrazů se uvede  
 

- pořadové číslo úrazu,  
 

- jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,  
 

- popis úrazu,  
 

- popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,  
 

- zda a kým byl úraz ošetřen,  
 

- podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který 
provedl zápis do knihy úrazů,  

 
- další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.  
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5. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence 
úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.  

 
 
 

2.3.2.2 ZÁZNAM O ÚRAZU  

 
1. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, ve 

spolupráci se zástupcem ředitelkae 1. a2. stupně, jde-li o:  
 

- úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnosti žáka ve škole nebo  
 

- smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které 
způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku 
úrazu.  

 
2. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy a u zdravotníka školy.  
 
3. Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v 

odstavci a).  
 
4. Škola vyhotoví o záznam úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, 

že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.  
 
5. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. Vyplňuje se 6 originálů.  
 

2.3.2.3 HLÁŠENÍ ÚRAZU  

 
1. O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti zástupkyně ředitelky školy.  
 
2. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez 

zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.  
 
3. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo 

přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení 
místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

 
4. O úrazu podá zodpovědná osoba, bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna 

pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.  
 
5. Bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.  
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2.3.2.4 ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU  

 
1. Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitelkae školy za uplynulý 

kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:  
 

- zřizovateli,  
 

- zdravotní pojišťovně žáka a  
 

- příslušnému inspektorátu České školní inspekce.  
 
2. Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitelky školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení  
 

- zřizovateli,  
 

- zdravotní pojišťovně žáka,  
 

- příslušnému inspektorátu České školní inspekce a  
 

- místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  
 

2.3.2.5 JAK POSTUPOVAT, STANE-LI SE ÚRAZ ŽÁKA  

 
1. Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.  
 
2. Informovat ředitelku školy nebo zástupce ředitelky školy.  
 
3. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.  
 
4. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.  
 
5. Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.  
 
6. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.  
 

2.3.3 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY   

 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence a výchovný poradce, průběžně sledují 
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 
formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 
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2. Školní metodik prevence a výchovný poradce zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informují je 
o preventivním programu školy a dalších aktivitách. 

 
3. Školní metodik prevence a výchovný poradce spolupracují na základě pověření ředitelky školy s dalšími 

institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 
 

4. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. 
Porušení tohoto zákazu je hrubým porušením školního řádu. 

 
5. Ředitelka školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k 

zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jím 
pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto 
zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 
6. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých 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 prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a 
jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost 
dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné 
zástupce. 

 
7. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a 

preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 
 

8. Zaměstnanci školy jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o 
přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně 
patologickým jevům mohlo docházet. 

2.4 ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM  MAJETKEM, UČEBNICEMI A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI  

 
1. Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a řídí se pokyny učitelů 

a jiných oprávněných osob. 
 

2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a 
vybavení používané při výuce. 

 
3. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. 
 

4. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák ihned vyučujícímu případně třídnímu učiteli. 
 

5. Požaduje-li škola náhradu škody po zákonných zástupcích žáka, musí být poškození věci vždy 
prošetřeno. 
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6. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí; služba třídy 
odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a koše a za pořádek v celé třídě. 

 
7. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami a vypínači. 

 
8. Z bezpečnostních důvodů je žákům povoleno větrání okny o přestávkách pouze ve ventilační poloze. 

 
9. Žák nemanipuluje s vybavením odborných učeben, s uloženými exponáty a modely. 
 

2.5 POUČENÍ O POVINNOSTI  DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD 

 školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnce v přízemí školy a ve všech 

učebnách 

 žáci jsou se školním řádem seznámeni začátkem školního roku, rodiče během třídních schůzek – žáci 

i rodiče stvrzují seznámení se školním řádem podpisem v žákovské knížce 
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3 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

3.1 ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA 

AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

3.1.1 ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ  

1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo 

kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady a 

po projednání v pedagogické radě. 

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní 

hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem 

běžné klasifikace. 

9. Při hodnocení žáka klasifikací 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 k věku žáka. Klasifikace 

zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
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13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a 

přiměřeně náročně. 

15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí 

učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k 

věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním 

schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné 

období. 

16. Ředitelka školy je povinna působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

18. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a 

prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

19. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali 

školu při zdravotnickém zařízení a byli tam  klasifikováni  za  pololetí  ze  všech,  popřípadě jen z 

některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu  nezkoušejí a neklasifikují.  Jejich 

klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V 

předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 

20. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených 

rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 

prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně 

základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto 

žáka. 

21. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí. 
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22. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 

školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě 

znovu devátý ročník. 

23. Má-li zákonný zástupce 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 ředitelkae školy o komisionální přezkoušení 

žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se 

koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

žáka. 

24. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník 

opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování 

ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

25. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku 

po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

26. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak 

žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní 

hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

3.2 ZÁSADY PRO HODNOCENÍ  CHOVÁNÍ VE ŠKOLE  

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními 

učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu 

školy během klasifikačního období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k 

posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 
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- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

3.2.1 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

 Ředitelka školy ukládá na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu za mimořádný projev lidskosti, 

občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a 

např. za opakovanou, resp. úspěšnou reprezentaci školy. 

 Třídní učitel ukládá na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících 

žákovi po projednání s ředitelkou školy pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za 

déletrvající úspěšnou práci. 

 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit: 

o napomenutí třídního učitele,  

o důtku třídního učitele, 

o důtku ředitelky školy. 

 Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky školy 

lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 

zástupci. 

 Uložení výchovného opatření se zaznamená bez zbytečného odkladu do dokumentace školy. 

Uložení pochvaly ředitelky školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

3.2.1.1 PRAVIDLA PRO VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 Pochvaly i sankce jsou provázeny komplexní pedagogickou diagnostikou žáka. 

 Jsou odůvodněná a tyto důvody jsou oznámeny příslušným žákům a zákonným zástupcům. 

 Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování, 

individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a kolegy. 
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 Napomenutí třídního učitele je zpravidla první sankcí, mimo zvláště závažné porušení pravidel, kdy 

je možné využít vyšších sankcí. Napomenutí následuje po závažnějším nebo opakovaném porušení 

pravidel. Při dalším překročení, resp. porušení pravidel chování, následuje důtka třídního učitele, 

důtka ředitelky školy až po zhodnocení nedostatků v chování na vysvědčení.   

 Za zvláště závažné porušení pravidel se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 

druhým, ponižování, formy týrání, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, 

nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vedou k ohrožení bezpečnosti a zdraví 

druhých, neomluvená neúčast ve vyučování (neomluvené zameškané hodiny).    

 V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého, opakovaného porušování 

pravidel spolupracuje škola intenzivně se zákonnými zástupci, může pozvat rodiče ke schůzce s 

účastí výchovného poradce školy, případně oslovit odborné instituce, úřady, které pomáhají v 

řešení v této oblasti. 

3.3 ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

3.4 STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH 

CHARAKTERISTIKU, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ  

3.4.1 STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU  

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 
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2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

Při 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 k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a 

jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se 

použije slovní označení stupně hodnocení. 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v 

náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a), 

d) nehodnocen (a). 

Žák je hodnocen stupněm 

a) 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; v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 

pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e), 

b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením, 
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c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní 

docházku, se vyučující řídí § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění. 

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  

- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však 

nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou 

předmětu.  

3.4.2 KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a 

vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 

vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě 

uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. 

Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky 

jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.Samostatně a produktivně nebo podle 

menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a 

tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností 

projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale 

málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V 

uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho 

dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V 

uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s 

podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 

ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků 

jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s 

pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

3.4.3 KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKTICKÉHO  ZAMĚŘENÍ.  

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí 

nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních 

osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, 

samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti 

vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a 

způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. 

Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, 



 

- 32 - 

 

materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. 

Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale 

méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 

činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky 

jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. 

Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci 

překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí 

učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští 

chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na 

podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních 

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou 

pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické 

poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje 

soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za 

soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání 

surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a 

měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže 

ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. 

Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 

pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví 
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při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští 

závažných nedostatků. 

3.4.4 KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ  

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní 

výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 

klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 

hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi 

úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky 

působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a 

projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, 

které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen 

menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 
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návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované 

míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v 

individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a 

dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní 

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly 

řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi 

malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině 

chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

3.4.5 STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ  

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 
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Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně 

dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 

přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitelkae školy dopouští dalších přestupků. 

3.4.6 ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ  SLOVNÍHO HODNOCENÍ V SOULADU S § 15 ODST. 2 VYHLÁŠKY Č. 

48/2005 SB., O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ  

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem 

školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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 nebo zákonného zástupce žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní 

hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka.   

5. 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. 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. 

3.4.7 ZÁSADY PRO STANOVENÍ  CELKOVÉHO HODNOCENÍ  ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ 

SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 
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3.4.7.1 ZÁSADY PRO PŘEVEDENÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ DO KLASIFIKACE NEBO KLASIFIKACE DO SLOVNÍHO 

HODNOCENÍ PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
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4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže, odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 
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dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelkae školy dopouští dalších přestupků. 

 

3.5 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ  

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, 

- analýzou různých činností žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, 

z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého 

klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 

celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je 

prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v 

kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen 

ve zprávě psychologa. 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 

žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, 

zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním 

známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 
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4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně 

dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V 

jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl 

vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,). V 

případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období 

předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou 

zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, 

jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 

uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní 

zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou 

klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí 

být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

informací, 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí, 

- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě 

není přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 

psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu 

získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) 

na pedagogické radě. 
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3.6 PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH  ZKOUŠKÁCH 

3.6.1 KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA  

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví 

komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. 

Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. 

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění 

protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze 

závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín 

přezkoušení. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a 

vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

3.6.2 OPRAVNÁ ZKOUŠKA  
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1. Opravné zkoušky se konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali 

ročník na daném stupni základní školy, 

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín 

opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitelka školy na 

červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné 

zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 

závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 

15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě 

znovu do devátého ročníku. 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v 

daném pololetí. 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu 

……… zůstává nedostatečný 

3.6.3 ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI  

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou 
učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující 
respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení 
chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.  

 
2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou 

dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.  
 

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, 
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty 
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píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony 
odpovídající jeho předpokladům.  

 
4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při 

hodnocení (klasifikaci) se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.  
 

5. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.  

 
6. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů 

během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v 
průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou 
dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto 
poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a 
odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná 
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s 
tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, 
tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, 
s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s 
rodiči.  

 
7. Ředitelka školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro 

kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plán, který se může radikálně lišit 
od výuky v daném postupním ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech 
ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením 
školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte: vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se 
hodnotí slovně.  

 
8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či 

nesouhlasná názor je respektován.  
 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.  
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4.1 METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A 

STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH MŠMT,  Č. J. 37  

014/2005 – 25 

Tento metodický pokyn je závazný pro školy zřizované MŠMT, pro školy jiných zřizovatelů má pouze 

inspirativní charakter. 

4.1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních má výkon dozoru nad činností dětí, žáků a studentů mimořádný význam. Konkrétní úkoly a 

podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a 

studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní 

předpisy. (Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb. a pojem 

„dozor“ užívaný pracovním řádem, je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, 

zatímco pojem „dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však 

v těchto pojmech není žádný rozdíl). 

Cílem metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve 

školách a školských zařízeních.  

Čl. 1  

Předmět a rozsah úpravy  
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(1) Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve 

školách a školských zařízeních (dále jen „škola“).  

(2) Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně jej mohou užívat i ostatní školy zapsané do 

školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.  

Čl. 2  

Předcházení rizikům  

(1) Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“), 

činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb (§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon). K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a 

zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (§ 132 a 132a zákona č. 

65/1965 Sb., zákoník práce). Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení 

žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti 

žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a 

duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.   

(2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo 

klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence 

jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu -očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním 

vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a 

zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.  Jedná se o 

nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných 

událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před 

sexuálním zneužíváním atp.   

(3) Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a 

pro předcházení vzniku sociálněpatologických jevů (Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 

72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). Rámcové 

vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 

 (4) Ředitelka školy vydá školní řád; ředitelka školského zařízení vnitřní řád (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon). Školní řád a vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 

zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní 

ředitelka na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy 

a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.  



 

- 45 - 

 

Čl. 3  

Povinnosti žáků  

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní a vnitřní řád a 

předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (§ 22  zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon), 

 b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.  

Čl. 4  

Omezení pro činnost žáků 

(1) Pokud školy při vzdělávání žáků organizují praktické vyučování, praktickou přípravu, případně jiné práce, 

mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému 

rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči (§ 165 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, § 65 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon). 

(2) Na žáky se při praktickém vyučování a při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce (§ 65 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

(3) Školy dodržují zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým (§ 149, § 150, § 153 a 

§ 167 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci) a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z 

důvodu přípravy na povolání (Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní, § 66 odst. 

6 a § 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  

Čl. 5  

Zdravotní předpoklady  

(1) Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich 

zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.  

(2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a 

tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost (§ 9 a 10 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů), kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař 

pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným 
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pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci.  

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (§ 22 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.  

(4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému 

pedagogickému pracovníkovi.  

Čl. 6  

Uvolňování žáků z vyučování  

(1) Ředitelka 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. 

Konkrétní podmínky, za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád.  

(2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu 

tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického 

lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, 

hodnocen.  

(3) Ředitelka školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické 

vyučování nebo praktická příprava probíhá na pracovištích nebo spočívá v pracích zakázaných těhotným 

ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže 

vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně (§ 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon).  

Čl. 7  

Osobní ochranné pracovní prostředky  

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen “ochranné prostředky“) se žákům poskytují při vzdělávání a 

s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví (§ 132 odst. 1, 2 a § 

133a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky). Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení 

rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a 

kontroluje jejich užívání.  
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Čl. 8  

První pomoc a ošetření  

(1) Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická příprava, zajistí, 

aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci (§ 133 odst. 1 písm. h) zákona č. 65/1965 

Sb., zákoník práce) a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné 

rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením (§ 134 písm. f) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce). Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci 

školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických 

zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě 

pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.  

(2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho 

doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a 

provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze 

zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.  

(3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.  

(4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní 

předpis (Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Čl. 9  

Poučení žáků 

(1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se 

účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními 

a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (Přiměřeně se užije § 273 zákona č. 

65/1965 Sb., zákoník práce) a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími 

následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu 

(například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany (Metodický pokyn MŠMT k  prevenci a 

řešení šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení Č.j.: 28 275/2000-22), nálezy nebezpečných předmětů 

apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, 

pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního 

řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a 

jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.  

(2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. 

Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem 

činnosti, budou znalosti žáků ověřeny. 
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 (3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve 

složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, pokynů a norem o 

bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní 

obsah provedeného poučení.  

Čl. 10  

Dozor nad žáky  

(1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled (§ 415, 422  

zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů) Kromě bezpečnostních hledisek 

zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v 

zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru 

rozhoduje ředitelka školy (§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Vychází z 

konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji 

(vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitelka školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví 

rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno 

rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná (Pokud jde o pojem „dohled“ užívaný občanským 

zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb. a pojem „dozor“ užívaný pracovním řádem, je nutné uvést, že pojem 

„dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem„dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti 

školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl). 

(2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách 

mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé 

budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle 

rozvrhu dozoru. Jestliže ředitelka školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. Dozor ve škole začíná nejméně 20 

minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem 

žáků ze školy po skončeném vyučování.  

(3) Zajištění dozoru nad žáky – strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, 

která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na 

rozhodnutí ředitelkae tohoto zařízení školního stravování.  

(4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut 

před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v 

předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den 

před konáním akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům. 

(5) Podle rozhodnutí ředitelkae školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, 

které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby 

musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný 

záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.   
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(6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelkae dozor i mimo školu, např. při praktickém 

vyučování, při praktické přípravě, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních 

vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích 

organizovaných školou.  

(7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují 

žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto 

objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků 

s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický 

pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.  

(8) Kromě ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dozoru, 

existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například 

ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení  

o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob 

výkonu dozoru (Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o 

středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných).  

Čl. 11  

Zvláštní pravidla při některých činnostech  

(1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní 

pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení 

zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce 

plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola 

zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno 

ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  

(2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o 

bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich 

modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.  

(3) Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost 

ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez 

zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a 

nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a 

nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny 
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ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví 

ředitelka ve školním řádu.  

(4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti 

a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, 

pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.  

Čl. 12  

Praktické vyučování a praktická příprava  

(1) Při praktickém vyučování a praktické přípravě musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně výrobních a 

pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 133a, § 134 a 134a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). Musí 

být dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (§ 134 zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, nařízení vlády 178/2001 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí.), hygienické předpisy (§ 273 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce) a jiné 

právní předpisy (např. upravující dělení tříd na skupiny) (§ 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 

689/2004 Sb.,  o soustavě oborů vzdělání v základním,středním a vyšším odborném vzdělávání). Žákům 

jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné 

prostředky.  

(2) Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, 

musí být ve smlouvě (§ 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb.), kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, 

obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně 

ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům 

bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních 

zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji.  

Čl. 13  

Tělesná výchova  

Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. 

Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve 

výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která 

je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům 

srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před 

zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při 

pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým 

podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení 

sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít 
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pedagogický pracovník povolení ředitelkae školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy 

pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu.  

Čl. 14  

Výuka plavání  

(1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí ověřit dodržování 

hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované 

výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí 

na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-

neplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se 

počet řídí zvláštním předpisem (§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) Pedagogický pracovník má přehled o celém 

prostoru výuky  a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu 

výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.  

(2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti 

odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.  

(3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí 

pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.  

(4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, 

jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. 

Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o 

využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti 

zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků. 

(5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), 

pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.  

Čl. 15  

Lyžařský výcvik  

(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich 

kvalifikaci si ověří ředitelka školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelkaem školy, který též 

schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení 

bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. 

čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.  

(2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení 

žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost 

jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.  



 

- 52 - 

 

(3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o 

tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.  

(4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové 

připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)  

(5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně 

zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském 

výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.  

(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se 

nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do 

družstva.  Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na 

sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. 

Družstvo má nejvýše 15 členů, u  

žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem 

(§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.).  

(7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci 

potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je 

potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis (§ 11 zákona č. 258/2000 Sb.). 

 (8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden 

(§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.) s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového 

výcviku.  

(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a 

bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat 

pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová 

bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.  

(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se 

věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.  

(11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až 

na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede 

vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se 

provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a 

odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.  

(12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v 

místě nebo blízkosti školy.  
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(13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň 

dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku 

je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.  

Čl. 16  

Sportovně turistické kurzy  

(1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je provedena 

určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu 

přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý žák předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. 

Rovněž se doporučuje před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové 

úrazové připojištění žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu 

povolání.)  

 (2) Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich činnost řídí a 

kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a 

tímto pokynem stanoven pro některé činnosti počet nižší. Družstvo žáků škol a tříd samostatně určených 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího počtu žáků třídy stanoveného 

zvláštním předpisem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.). Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než 

počet družstev. Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k 

právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být 

pedagogickým pracovníkem. 

 (3) Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, 

výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v 

přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován 

vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.   

(4) Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol 

(včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech silničního provozu (Zákon č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů), bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním provozu má družstvo maximálně 

10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost 

a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického 

kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k 

právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být 

pedagogickým pracovníkem. 

 (5) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. Vedoucí 

kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí 

(kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho 
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pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných 

propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se 

zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí. 

 (6) Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v 

horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální zdravotní stav žáků, aktuální 

podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny Horské služby. Před začátkem túry pedagogický 

pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o 

předpokládaném čase návratu. Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, 

eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé 

osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž 

minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.  

(7) Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá za činnost 

instruktora -člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech pravidel k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem.  

Čl. 17  

Koupání  

Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno (§ 6 zákona č. 258/2000 

Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch).  Pedagogický pracovník osobně předem ověří 

bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková 

opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického 

pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 

48/2005 Sb.). Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet 

žáků.  

Čl. 18  

Bruslení  

(1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled 

konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě 

posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.  

(2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, 

na lokty, rukavice, přilbu).  

Čl. 19  
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Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách  

(1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, 

pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků organizátor (Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování 

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání). 

 (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a 

konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím případných 

ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a současně přihlédne k 

věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.  

(3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to 

dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, 

pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.  

Čl. 20  

Zahraniční výjezdy  

Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci 

vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně 

jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho 

účastníky. Přiměřeně se použijí ustanovení čl. 15 a 16. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola 

pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené 

pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí 

nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo 

potvrzení tento průkaz nahrazující (§ 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).  

Čl. 21  

Úrazy žáků 

(1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, 

putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických 

kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. 

(2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo 

cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.  

Čl. 22  

Evidence úrazů žáků 



 

- 56 - 

 

Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 

odstraněny příčiny úrazu (V podrobnostech vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů).  

Čl. 23  

Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů (§ 10 zákona č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).   

 Čl. 24  

Odpovědnost za škodu při úrazech žáků 

Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (§ 190 a násl., § 206 zákona č. 65/1965 Sb., 

(zákoník práce, § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, § 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku 

úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem.  

Čl. 25  

Sledování úrazovosti žáků 

Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a 

rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě.  

Čl. 26  

Kontrolní činnost  

 (1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci 

školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.  

(2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.  

(3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně 

jednou ročně (§ 136a odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce) zahrnují školy také kontrolu školních 

dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších 

pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a 

tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné 

kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se 

kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu 
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kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž 

kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich 

použitelnosti.  

Čl. 27  

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce (§ 174 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon), orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce   

Čl. 28  

Závěrečné ustanovení  

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006 

4.2 METODICKÝ POKYN MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K  PREVENCI A 

ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. Č.J. 24  246/2008-6 

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 

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. 

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout 

pedagogickým pracovníkům základní informace k prevenci a řešení tohoto specifického problému. 

Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. 

Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům 

služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. 

Čl. 1 
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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, 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.  

Čl. 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. 

Čl. 3 

Odpovědnost školy 

(1) Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 

zákona č. 5651/2004 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 
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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 (§ 235), omezování osobní svobody (§ 213), útisku (§ 237), 

ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 

197a), poškozování cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), kuplířství (§ 204) 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 

(§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování (§ 166 tr. zákona) 

či schvalování trestného činu (§165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). 

Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu (§ 10 tr. zákona) 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. 

Čl. 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) Ředitelkaé 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. Ředitelkaé 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. 
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- 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. 

- 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 budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. 

Čl. 5 

Program proti šikanování 

(1) Každá škola si vytvoří vlastní Program proti šikanování, pokud ho doposud nemá. 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 odpovědná ředitelka 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. 
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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. 

Čl. 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. Jednotlivá stádia jsou blíže 

popsána v příloze č. 2 Stádia 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. 

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. 
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(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. 

Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-24 Spolupráce 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a 

mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. 

(5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků 

– klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

 

(6) Podrobnější informace k článkům 5 a 6 jsou v příloze č. 3 Doporučená literatura. 

Čl. 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 ředitelkae, 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: 

- Ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně 

doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 

- Ředitelka 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. 

Čl. 8 
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Spolupráce s rodiči 

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný 

ředitelka 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).  

Čl. 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), ředitelka školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii 

ČR. 

(3) Ředitelka školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a 

zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitelka školy 

zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.  

Čl. 10 

Selhání školy v řešení šikany 

(1) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě 

řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, je zcela 

na místě obrátit se na ředitelkae příslušné školy nebo školského zařízení. 
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Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitelkae, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem 

školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v 

elektronické podobě se přijímá ve všech pracovištích ČŠI. 

Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě je možno podat stížnost i na 

ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. 

(2) Současně je potřebné v odůvodněných případech zajistit oběti šikanování pomoc psychologa, 

speciálního pedagoga (etopeda) popřípadě jiného specialisty. 

Čl. 11 

Závěrečné ustanovení 

- Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000 - 22 

- Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR. 

4.2.1 PŘÍLOHA Č. 1  

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. 
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- 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!) 

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. 
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- 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. 

4.2.2 PŘÍLOHA Č. 2  

Stádia šikanování 

Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj. 

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na 

jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka.  Třetí 

stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této 

chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i 

pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování 

skupinovým programem. 

       Michal Kolář 

První stadium: Zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není 

uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, 

dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje 

riziko dalšího negativního vývoje. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. 

Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, 

z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a 

objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 
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Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv 

již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už 

osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak 

ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny 

dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se 

začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně 

řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil 

jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 

4.2.3 PŘÍLOHA Č. 3  

Příklady šikanování 

1. Případ: Zpověď oběti počátečního stadia šikanování 

(doslovný přepis) 

- nadávaj mi 

- dělaj mi naschvály 

- maj na mne poznámky, když přijdu po nemoci 

- rejpaj do mne 

- když se učitel rozhoduje koho vyzkoušet tak mu poraděj mne 

- když nejsem ve škole, říkaj učitelům, co není pravda 

- když něco provedou, snaží se to svalit na mne 

- když se učitel zeptá, jestli někdo má tahák, hned se všichni ozvou, že mám já 

- vo hodině, když písemka, tak zničeho nic se ozve, abych neopisoval 

- všichni maj strašnou radost, když dostanu špatnou známku 

- když jsem služba, tak všichni udělaj ve třídě nepořádek 
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- nepouští mne mezi sebe, když si povídají 

- když si řeknu o sešit tak řeknou, že ho nemají dopsanej a pak ho pučej někomu jinýmu 

- ve frontě na oběd mne předbíhají 

- když je ve třídě smrad tak hned řeknou, že jsem si prd 

- povyšujou se nade mne 

- nic mi nepučej 

- když něco udělám, hned to všem řeknou 

- plivnou mi na židli a na všechny ostatní, abych si nemohl najít jinou 

- na výtvarce si ode mne vezmou štětec a nic mi neřeknou a maj z toho strašnou srandu, když ho hledám 

- když v matice někdo počítá na tabuli, tak mu raděj a řeknou mu i výsledky. Ale mně ne. Když uš mi 

poraděj, tak špatně 

- někdy mi tašku zamknou do skříně a říkaj, že od ní nemaj klíč 

- když se učitel zeptá, kdo chybí, tak místo mého jména řeknou nějakou nadávku 

2. Případ: „ Premiantka třídy“ – za určitých okolností se může stát obětí šikany kterékoliv dítě. 

Půvabná třináctiletá dívka, premiantka třídy závodně hrající tenis, se stala terčem kritiky a nemilosti 

skupiny spolužáků. Nedokázala se zapojit do společné zábavy, snad působila poněkud křečovitě a byla příliš 

orientována na výkon. To však neopravňovalo zdatného a oblíbeného chlapce, aby jí dlouhodobě fyzicky 

ubližoval. Jelikož ale ona byla zdatná a odvážná dívka, pokoušela se mu někdy postavit a vrátit mu 

způsobené příkoří, ovšem proti jeho brutalitě neměla šanci. Schytala od něj tvrdé rány a kopance. Nikdo se 

jí nezastal. Po takovém střetu často plakala. Rodiče a učitelé se nikdy o jejím trápení nedověděli. Obětí 

agresivity tohoto „gentlemana“ se krátkodobě staly dvě další dívky s výborným prospěchem.  

Po příchodu nového žáka, který byl jednoznačně nejsilnější a přitom povahově mírný a jemný, násilí 

zmíněného chlapce ustalo.  

Je zajímavé, že dívka, která se mi s tímto příběhem svěřila a kvůli níž jsem navázal spolupráci s mimořádně 

obětavou výchovnou poradkyní, si po delší době téměř na nic nevzpomněla. Její bolestivé vzpomínky byly 

vytěsněny mimo vědomou oblast.  

Kolář M. (2005) Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005 

4.2.4 PŘÍLOHA Č.  4 

Informační leták pro žáky ZŠ a pro studenty SŠ 
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Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. 

Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. 

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, 

ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM). 

Co je to šikanování? 

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. 

Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to 

prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, 

intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 

Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování 

věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.  

Proč bývá člověk šikanován? 

Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných 

vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí. 

Jak se můžeš bránit? 

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já nevím, když 

přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, je 

omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej 

následující: 

- Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.  

- Svěř se svým rodičům.  

- V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí, telefon 

800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani 

telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje. 

4.2.5 PŘÍLOHA Č. 5 
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