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Tato směrnice je dodatkem ke směrnici č. 77/2017 – Školní řád základní školy.  

Směrnice mění odstavec 1.6, písmeno e); doplňuje se nový odstavec 2.2 Záškoláctví (následné 

odstavce se přečíslují); mění a doplňuje se odstavec 3.4.4. V odstavci 4.2.1 se ruší příklady udělení 

sníženého stupně chování týkající se záškoláctví. 

 

1.6  Povinnosti pedagogických zaměstnanců 

e)  ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, 

údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 

údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 

které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

2.2 Záškoláctví 

a) Při nedoložení písemné omluvenky do třech pracovních dnů po návratu do školy, upomíná třídní 

učitel zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti žáka. 

b) Není-li důvod nepřítomnosti doložen ani po upomínce (do dvou pracovních dnů), učiní třídní 

učitel o této skutečnosti záznam a informuje zákonné zástupce. Neomluvenou nepřítomnost 

žáka do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel. O pohovoru se 

zákonnými zástupci sepíše záznam o důvodech neomluvené absence a domluveném dalším 

postupu. O kontaktu se zákonnými zástupci a o výstupu, který tento kontakt přinesl, informuje 

třídní učitel ředitele školy, školního metodika prevence a výchovného poradce.  

c) Při neomluvené absenci nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel školy školní výchovnou 

komisi. O jednání komise je vyhotoven záznam. Neúčast nebo odmítnutí účasti zákonným 

zástupcem se do zápisu zaznamenává. 

d) V případě, že neomluvená absence přesáhne 25 vyučovacích hodin, zasílá škola oznámení o 

zanedbání školní docházky orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

e) Nedaří-li se kontaktovat zákonného zástupce žáka, nebo nereaguje-li na písemné pozvání 

k osobnímu setkání, informuje škola OSPOD. 

f) Podle závažnosti provinění lze žákovi uložit napomenutí třídního učitele, třídní důtku nebo 

důtku ředitele školy. 



3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM 

CHOVÁNÍM 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

a) Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či 

jiných osob. 

b) Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 

c) Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. 

d) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v učebně, na chodbě nebo na hřišti, 

hlásí žáci ihned svému vyučujícímu. Pracovníci školy nesmí v době dané rozvrhem uvolňovat 

žáky k činnostem mimo budovu bez dozoru dospělé osoby, ani je posílat samotné k lékaři apod. 

Škola zodpovídá za žáky v době výuky včetně nepovinných předmětů, přestávek (kromě polední) 

a stravování. 

e) Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků na akci pořádané školou, se okamžitě hlásí 

doprovodnému personálu a následně vedení školy (LVK, výlety apod.). 

f) Při výuce v tělocvičně, dílnách, na školním pozemku, v odborných učebnách zachovávají žáci 

specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory. Vyučující daného předmětu provedou 

prokazatelně poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, 

kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. 

3.2 Ochrana před rizikovým chováním 

a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a 

metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

b) Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 

preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 

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

c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 

školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije 

všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního 

stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jí pověřený 

pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, 

o zjištěném stavu a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Součástí organizačního řádu 

školy je i směrnice k primární prevenci, která vymezuje základní pojmy a postupy v oblasti 

prevence i řešení sociálně patologických jevů u žáků. 

d) 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 školnímu řádu. Podle 

okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o 

zjištěném stavu informovat jejich zákonné zástupce. 

e) Při sepisování protokolu k uvedeným jevům je žák povinen podat pravdivé vysvětlení a 

nedopouštět se lží. 

f) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu 

a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

g) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před 

začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, 

kde by k rizikovému chování mohlo docházet. 

  



3.3 Oblast prevence užívání návykových látek  

a) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi.  

b) Do školy nebo na akce pořádané školu je zakázán vstup všem osobám, které jsou pod vlivem 

omamných nebo psychotropních látek. 

c) Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České 

republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc 

orgánů sociálně – právní ochrany dětí. 

d) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci 

žáka.  

e) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.  

f) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána 

a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový 

trestný čin překazit a učinit tak v každém případě včasným oznámením věci Policii ČR.  

3.4 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné 

látky žákem, při krádeži a vandalismu 

a) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a vytváří podmínky pro předcházení výskytu 

případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování včetně všech 

školních akcí i mimoškolní činnosti. 

b) Škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění ochrany 

žáků v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 

c) Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotví vyučující informace o 

nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech 

souvisejících se školními aktivitami. 

d) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL škola 

spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně – právní 

ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

e) V případech, které stanoví zákon, je škola povinna plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům 

činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a 

zákonným zástupcům žáka. 

f) Žák, který se požitím OPL uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, 

veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření, že přivodil jinému újmu na zdraví, je 

povinen se podrobit odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah těchto látek. Odmítne-li se žák 

vyšetření podrobit, hledí se něj, jako by byl pod vlivem takové látky. 

3.4.1 Tabákové výrobky 

a) Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné 

osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

b) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.  

c) Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním 

vzdělávání. 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

d) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

e) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

f) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní 

metodik prevence do své agendy, třídní učitel do třídní dokumentace a jednu kopii obdrží ředitel 

školy.  

g) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka. 



h) Jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou 

působností.  

3.4.2 Alkohol 

a) Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. 

Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu 

podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem 

nebo přestupkem. 

b) Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 

vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

Konzumace alkoholu ve škole 

c) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy či v rámci akcí školou 

pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

d) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický 

pracovník vyrozumí o události vedení školy. 

e) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

f) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: 

o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který 

založí školní metodik prevence do své agendy, třídní učitel do třídní dokumentace a jednu kopii 

obdrží ředitel školy.  

g) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

h) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů.  

i) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky. 

j) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany 

dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

podle místa bydliště dítěte.  

k) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce uvedené ve vyhlášce o základním 

vzdělávání. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 

k užívání alkoholických nápojů. 

l) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 

na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek 

testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jak je uvedeno výše. O 

události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

m) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 

alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

Nález alkoholu ve škole 

n) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

 Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

 Zpracují stručný záznam o události.  

o) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

 Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 

který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo její zástupce, popř. 



metodička prevence nebo výchovná poradkyně. Zápis záznamu založí školní metodik 

prevence do své agendy, třídní učitel do třídní dokumentace a jednu kopii obdrží ředitel 

školy.  

 O nálezu vyrozumí třídní učitel zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o 

opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní 

úřad obce s rozšířenou působností.  

 V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 

intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

3.4.3 Omamné a psychotropní látky 

a) Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 

látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je 

rovněž navádění k užívání těchto látek. 

b) Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL v prostorách školy v době školního 

vyučování i na všech akcích školou pořádaných, jejich distribuci, přechovávání a propagaci. 

Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace 

chování žáka.  

c) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188, a 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. 

Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.  

Konzumace OPL ve škole  

d) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

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

f) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

g) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. 

Především o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka a vyrozumí vedení školy. 

h) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný dbát pokynů 

zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

i) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany a vyčká 

jeho pokynů.  

j) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy 

je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 

k) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím 

místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

l) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola informace 

o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

m) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce uvedené ve vyhlášce o základním 

vzdělávání. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze 

sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 

n) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné 

a protiprávní jednání. 

o) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 

na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu 

pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako v předcházejících 

případech. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

p) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 

OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

  



Distribuce OPL ve škole  

q) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a 

může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 

r) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako 

přestupek, nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 

nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

s) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této 

skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 

o podezření ze spáchání trestného činu. 

t) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 

18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou působností. 

u) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem níže 

popsaným. 

Nález OPL ve škole  

v) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 Ihned uvědomí vedení školy. 

 Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do 

školního trezoru. 

 O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

w) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 

nebo psychotropní, postupují takto: 

 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 Ihned uvědomí vedení školy. 

 O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo 

který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo její zástupce. 

 O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 

informuje zákonného zástupce žáka. 

 V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

x) V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto: 

 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR. 

 Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

 Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR zajistí jeho dohled. U žáka v žádném 

případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

  



3.4.4 Krádeže, vandalismus 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 

protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí škol setkat. Jako vandalismus se označuje 

svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku. Ve škole se jedná nejčastěji o 

poškozování školního majetku či osobních věcí žáků školy. 

Jak postupovat preventivně proti krádežím 

a) Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 

skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 

zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

b) Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může 

vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a 

vzděláváním, do školy nenosit, případně je odložit na místa k tomu určená. Pokud takové místo 

žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí. 

c) Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči 

svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému 

pracovníkovi školy. 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 

d) Žák nahlásí ztrátu věci svému třídnímu učiteli a pokusí se o dohledání věci. Pokud se ztracená 

věc nenajde, pořídí třídní učitel o události záznam na základě výpovědi poškozeného a informuje 

vedení školy. Událost k dalšímu prošetření dále předat orgánům činným v trestním řízení 

(ohlásit na obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného 

zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu 

sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným 

v trestním řízení. 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu 

e) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 

f) Při každém vandalském činu podá ředitel školy objektivní informace pedagogickému sboru dle 

potřeby i žákům a rodičům tak, aby bylo zamezeno překrucování stavu věci. 

g) Při opakovaném vandalském jednání stejným žákem osloví škola se souhlasem zákonných 

zástupců pedagogicko-psychologické poradenství nebo středisko výchovné péče. 

Jak postupovat při vzniku škody 

h) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a 

pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, informuje zákonné zástupce žáka a 

může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. Při odmítnutí spolupráce 

rodičů zákonných zástupců nebo při opakovaném vandalismu vyrozumí škola příslušný 

OSPOD. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě 

o náhradě škody, ohlásí škola věc Policii ČR. Škola může vymáhat náhradu škody soudní cestou. 

 

Ostatní úkoly, činnosti a postupy z oblasti prevence rizikového chování jsou zpracovány v krizovém 

plánu minimálního preventivního programu a programu proti šikanování, které jsou přístupné všem 

pedagogickým pracovníkům školy. 

 

 

 

  



Tento dodatek školního řádu byl projednán pedagogickou radou dne 18. 4. 2018. 

Tento dodatek školního řádu byl schválen školskou radou dne 26. 4. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 

 

 

 

 


