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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako
statutární orgán školy tuto přílohu Školního řádu, která stanovuje postupy vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v Základní škole Blansko, Erbenova 13 (dále jen „škola“).
Čl. 2
Předcházení rizikům
(1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále
jen „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských
služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a
zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při
stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání
v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci 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 v souladu se školním vzdělávacím programem seznamuje žáky s nebezpečím
ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k
ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné,
duševní a sociální pohody. Problematika ochrany zdraví a péče o bezpečnost je v rámci
školního vzdělávacího programu obsažena ve vyučovacích předmětech a zahrnuje
zejména zdravý životní styl, dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných
událostí, prevenci úrazů, poskytování první pomoci, prevenci sociálně patologických jevů,
ochranu před sexuálním zneužíváním a další.
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(3) Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
(4) 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 upravuje Školní
řád. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, s jeho obsahem jsou seznámeni
zaměstnanci a žáci školy a o jeho vydání a obsahu informováni zákonní zástupci žáků.
Čl. 3
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
a) dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním
řádem.
Čl. 4
Zdravotní předpoklady
(1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního
stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti.
(2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například výuce plavání, se
vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro
děti a dorost.
(3) Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích školy.
(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. 5
Uvolňování žáků z vyučování
(1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, na žádost zákonných
zástupců uvolnit žáka 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.
(2) V předmětu tělesná výchova ředitel 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) Uvolnění žáka v průběhu vyučování je možné pouze po předchozím písemném
vyjádření zákonného zástupce, nebo pokud si zákonný zástupce (případně pověřená osoba)
žáka osobně vyzvedne. Písemné vyjádření musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum,
hodinu, důvod uvolnění a podpis zákonného zástupce. Škola neuvolní žáka z vyučování na
základě telefonického zavolání, vzkazu, v případě neúplného nebo nejednoznačného
písemného vyjádření, či pochybnosti o důvěryhodnosti tohoto vyjádření. Škola má právo
ověřit si totožnost osoby, která si chce žáka vyzvednout, či vztah této osoby k žákovi.
Obdobně se postupuje při uvolnění žáka ze školní družiny.
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Čl. 6
První pomoc a ošetření
(1) V případě nutnosti poskytnutí první pomoci a ošetření při úrazech a náhlých
onemocněních postupuje škola podle traumatologického plánu, který obsahuje zásady
poskytování první pomoci, telefonní čísla zdravotnických zařízení, jména pracovníků
určených k poskytování laické první pomoci a seznam skříněk první pomoci. Zásady
poskytování první pomoci jsou součástí poučení žáků a zaměstnanců školy.
(2) O úrazu žáka a provedených opatřeních škola neprodleně informuje zákonného
zástupce žáka. V nezbytně nutném případě zajistí škola doprovod žáka do zdravotnického
zařízení. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a
v pracovněprávním vztahu ke škole. V případě, že není za žádných okolností možné
informovat zákonného zástupce nebo je sice informován, ale je mimo dosah řešení vzniklé
situace, vrátí se žák s doprovodem do školy a tam ředitel rozhodne o dalším postupu.
(3) Opatření k zajištění první pomoci provádí škola i při školních akcích konaných
mimo školu.
Čl. 7
Poučení žáků
(1) Škola zajišťuje poučení žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech
činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň
seznamuje s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování a možnými riziky, se kterými se
mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí
od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále
žáky seznamuje 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, řádů odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen,
hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně
preventivní význam.
(2) Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize, případně jiný písemný
záznam. V odůvodněných případech se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle
potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.
(3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, poučí pověřený pedagogický pracovník
bez zbytečného odkladu v nejbližším vhodném termínu.
(4) Poučení žáků na začátku školního roku, které provádí třídní učitel, zahrnuje
zejména
- Školní řád
- zásady bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, ve
sportovních zařízeních (tělocvična, sportovní hala, hřiště, plavecký bazén a další
sportoviště), ve školní jídelně a v celém areálu školy
- bezpečnost při příchodu do školy a odchodu ze školy, na veřejných komunikacích
a v dopravních prostředcích
- prevenci úrazů, postup při úrazech, první pomoc
- nebezpečí vzniku požáru a postup při zjištění požáru
- postup v případě nutnosti evakuace školy
- chování žáků při činnostech organizovaných mimo areál školy (plavecký výcvik,
dopravní hřiště, lyžařský výcvikový kurz, exkurze, vycházky a další)
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poučení žáků o škodlivých vlivech alkoholu, kouření a jiných návykových látek
a opatření školy v případě takového zjištění
(5) Poučení žáků v předmětech tělesná výchova, pracovní činnosti, fyzika, chemie
a přírodopis provedou vyučující těchto předmětů na začátku školního roku v první
vyučovací hodině a zapíší do třídní knihy.
(6) Poučení žáků před prázdninami, které provádí třídní učitel, zahrnuje s ohledem na
věk a vyspělost žáků a aktuální roční období
- pohyb po komunikacích - dodržování dopravních předpisů, jízda na kole
- chování v blízkosti železničních tratí
- opatrnost při koupání, skákání do vody, vodních sportech
- škodlivé vlivy kouření, alkoholu, návykových látek
- opatrnost při kontaktu s neznámými lidmi
- odpovídající vybavení při sportovních činnostech (přilby, chrániče)
- opatrnost při bruslení na přírodním ledu
- opatrnost při sběru lesních plodů, pohybu v lese, kontaktu se zvířaty
- postup při poranění použitou injekční stříkačkou
- nebezpečí při používání pyrotechniky
- postup při nálezu nevybuchlé munice, nebezpečných či podezřelých předmětů
- zásady bezpečného chování při pobytu ve volné přírodě (rozdělávání ohně, ztráta
orientace v neznámém prostředí nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek, chování
za bouřky atd.)
- chování při živelných pohromách a mimořádných událostech
-

Čl. 8
Dohled nad žáky
(1) Škola vykonává dohled nad žáky v průběhu vzdělávání ve škole a při akcích
organizovaných školou. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při
dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen “dohled“), a to v zájmu předcházení
škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje
ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti,
věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel
školy pověří dohledem pedagogického pracovníka a stanoví rozvrh dohledu nad žáky. Rozvrh
dohledu v budově je vyvěšen v místě, kde se dohled uskutečňuje (chodba, šatna, školní jídelna
či další prostory).
(2) Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky ve škole před vyučováním, po
vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, při přechodu žáků do sportovní
haly, na hřiště, do školní jídelny a při přepravě žáků na plavecký výcvik. Při zajišťování
dohledu nad žáky se postupuje podle rozvrhu dohledu. Dohled nad žáky, kteří pobývají ve
škole mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, je zajištěn v šatně. Dohled ve škole
začíná 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po
skončeném vyučování. Pedagogický pracovník pověřený výkonem dohledu je povinen
procházet svěřeným úsekem, plně se věnovat výkonu této pracovní povinnosti a dbát na kázeň
a pořádek.
(3) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle rozvrhu dohled nad žáky, kteří se stravují
ve školní jídelně.
(4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola,
začíná dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce
dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně dva dny před konáním akce
zákonným zástupcům žáků.
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(5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled 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
dohledu a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená
dohledem podepíše.
(6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dohled i mimo školu,
např. při kurzech, exkurzích a jiných činnostech, 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) Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku
z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků ředitel školy.
Čl. 9
Zvláštní pravidla při některých činnostech
(1) Při činnostech se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, zejména výuce
tělesné výchovy, výuce plavání, lyžařském výcviku a sportovních akcích 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.
(2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí
ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost a
danou věkovou skupinu, prostorovými podmínkami a ustanoveními soutěžních řádů
daných sportů.
(3) Při sportovních, praktických 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, ozdobné kroužky apod. Předměty, které nelze sejmout nebo odložit,
musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k zaháknutí nebo vytržení, a tím ke zranění
vlastnímu nebo spolužáků.
(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. 10
Tělesná výchova
(1) 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
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a v pracovněprávním vztahu ke škole. Pedagogický pracovník přihlíží zejména k fyzické
vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech
v přírodních podmínkách volí terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám,
rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků.
K zařazení sportovních činností, které nejsou přímo uvedeny ve školním vzdělávacím
programu, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat
bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti
školního nebo svazového sportu.
(2) Pedagogický pracovník je povinen zejména
- dodržovat didaktické zásady a metodické postupy
- stanovit fyzickou zátěž úměrnou zdravotnímu stavu, věku, možnostem
a psychickému stavu žáků
- vydat před zahájením výuky jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny
- zkontrolovat před zahájením výuky stav cvičebního prostoru, bezpečnost
a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní
- zkontrolovat cvičební úbor a obuv žáků, odložení, resp. zabezpečení ozdobných, pro
činnost nevhodných a nebezpečných předmětů, úpravu zevnějšku žáků ( např.
dlouhých volných vlasů omezujících vidění a orientaci atd.)
- upozornit žáky na konkrétní nebezpečí při jednotlivých činnostech
- poskytnout pomoc a záchranu při cvičení, být vždy na místě nejvíce exponovaném
- nedovolit žákům manipulovat bez dozoru s nářadím a náčiním, příprava a úklid
používaného nářadí a náčiní musí probíhat pod přímým dohledem vyučujícího
- při nácviku hodů a vrhů dbát na dostatečnou vzdálenost mezi cvičenci a na to, aby
náčiní při letu nebo dopadu nemohlo způsobit zranění
- při přípravě sektorů pro skok vysoký a daleký zkontrolovat umístění žíněnek,
stojanů, bezpečnost rozběhové dráhy, odrazového prkna, dostatečné množství
písku v doskočišti apod.
- používat při výuce pouze nářadí a náčiní v souladu s učebními osnovami – např.
nepoužívat disk, oštěp, které nejsou určeny pro školní tělesnou výchovu
- dbát na to, aby výška nářadí a vzdálenost jednotlivých částí byly úměrné fyzickým
možnostem žáků
- při rozmisťování nářadí zachovat u každého nářadí dostatečný volný prostor na
všechny strany, aby při seskoku nebo pádu z nářadí žák nenarazil na jiné nářadí
nebo zařízení a nezranil se o ně
- u míčových her zkontrolovat ukotvení nebo zajištění pevných i přenosných branek
proti možnosti převrhnutí s výjimkou florbalových branek s odpovídajícím
označením
- dbát na pitný režim žáků
Čl. 11
Výuka plavání
(1) Výuka plavání se uskutečňuje ve spolupráci s Plaveckou školou Blansko v Krytém
bazénu Blansko. Ředitel školy ověří dodržování hygienických podmínek pro výuku
plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden
vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pracovník
vyučující plaveckou výuku provádí kontrolu počtu žáků před zahájením výuky, pravidelně
v jejím průběhu a při zakončení výuky. Zvláštní pozornost věnuje neplavcům.
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(2) Pracovník vyučující plaveckou výuku
- před zahájením výukové hodiny seznámí skupinu s náplní hodiny
a zdůrazní bezpečnostní zásady
- před zahájením výuky provede kontrolu vybavení žáků
- po celou dobu výuky nesmí opustit svěřenou skupinu
- organizuje výuku tak, aby po celou dobu měl přehled o počtu žáků ve skupině
- při jakémkoliv přerušení výuky odvolá celou skupinu z vody a ve výuce pokračuje
teprve po odstranění příčiny přerušení
- při skocích do vody dbá na to, aby žáci měli před skokem ve vodě dostatečný
volný prostor
- v případě úrazu, náhlé indispozice nebo onemocnění žáka okamžitě zastaví výuku
a zajistí ošetření, případně další potřebná opatření
- nenutí žáka k provedení cviku, jestliže projevuje strach
(3) Pedagogický pracovník doprovázející žáky na plaveckou výuku
- odpovídá za žáky během dopravy do lázní, během převlékání v šatnách
a sprchování
- po ukončení plavecké výuky odvede žáky do sprch a dohlédne, aby se osprchovali,
řádně osušili a byli dostatečně oblečeni
(4) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho
účastnících, vyučující pracovník plaveckou výuku přeruší.
Čl. 12
Lyžařský výcvik
(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, případně instruktory, jejichž
kvalifikaci si ověří ředitel školy. Činnost pedagogických pracovníků, popř. instruktorů řídí
vedoucí kurzu pověřený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu
před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázán í
lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží a snowboardu potvrzením servisu,
popř. čestným prohlášením zákonných zástupců. Do programu lyžařského kurzu je možno
zařadit i výcvik na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby
nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.
(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.
(3) Zákonní zástupci žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a
ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.
(4) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a
běžeckých tratích.
(5) U žáků je při lyžařském výcviku nebo výcviku na snowboardu na základě
zhodnocení rizik povinné používání lyžařských ochranných přileb.
(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti. 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.
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(7) Péči o zdraví účastníků zajišťuje osoba, která má pro tuto práci potřebné
předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci.
(8) 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 °C
apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.
(9) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva.
Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným
dojezdem.
(10) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v místě
nebo blízkosti školy.
Čl. 13
Koupání
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.
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. Ověření bezpečnosti místa pro koupání je
provedeno pedagogickým pracovníkem, který umí plavat. Skupina na jednoho
pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. V průběhu koupání skupiny žáků a po
jeho skončení pedagogický pracovník kontroluje počet žáků, po celou dobu koupání musí
mít všechny členy skupiny v dohledu. Je zakázáno koupání na neznámých místech a
v proudící vodě.
Čl. 14
Bruslení
(1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné
výchovy nebo pověřený pedagogický pracovník, který posoudí kvalitu plochy a případně i
mantinelů.
(2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující
následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).

Čl. 15
Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
(1) Vysílající škola zajišťuje 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.
(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.
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(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. 16
Zahraniční výjezdy
Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech,
které organizuje 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. Mezi účastníky
výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas
zákonného zástupce 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.
Čl. 17
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, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku,
zahraničních výjezdech, 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. 18
Evidence úrazů žáků
Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně
zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
Čl. 19
Odpovědnost za škodu při úrazech žáků
Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která
jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se
zákonnými zástupci žáka.
Čl. 20
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.
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Čl. 21
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 zahrne škola také kontrolu odborných pracoven, tělocvičny,
hřiště a 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 výrobce nestanovil
lhůtu 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. 22
Opatření k zabezpečení budovy a areálu školy
(1) Pro vstup do budovy a odchod z budovy je určen hlavní vchod. Příchod žáků
navštěvujících ranní družinu v době od 6.00 do 7.30 hodin je hlavním vchodem – na
zazvonění. V době od 7.40 do 8.00 hodin je zajištěn dohled u hlavního vchodu panem
školníkem. Hlavní vchod je uzavřen v době od 8.00 do 11.35 hodin – vstup na zazvonění.
V době od 11.35 do 14.00 hodin je dohled ve vestibulu a u hlavního vchodu zajištěn
pedagogickými pracovníky. Od 14.00 do 16.30 hodin je hlavní vchod uzavřen – přístup na
zazvonění.
(2) Používání ostatních vchodů do budovy a vchodů do areálu školy se řídí pokyny
vedoucích nebo pověřených zaměstnanců.
(3) Přístup do areálu školy (školní hřiště, učebna v přírodě, relaxační plocha pro pohybové
aktivity dětí) je upraven řády jednotlivých částí areálu, rozpisem provozní doby nebo pokyny
pověřených zaměstnanců.
(4) Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni neprodleně oznámit mimořádnou událost,
případně podezření na vznik takové události, jako např. neoprávněné vniknutí cizích osob do
budovy a areálu školy, přítomnost neznámého nebo nebezpečného předmětu, útok nebo pokus
o útok vedený zvenčí či zevnitř, braní rukojmí, situace spojené s rizikem ohrožení života a
zdraví atd.
Čl. 23
Závěrečné ustanovení
Zrušuje se příloha Školního řádu Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ze
dne 1. 2. 2013.
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