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Úvodní ustanovení 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a
na základě odstavce 2 §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí a žáků má výkon dozoru nad
činností dětí a žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a
ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi a žáky stanoví pro jednotlivé typy
škol obecně závazné právní předpisy. Cílem směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto
předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově
a vzdělávání dětí a žáků ve škole. 

1. Předcházení rizikům

1.1 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  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.

1.2  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  -
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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 atd.

1.3  Škola  je  při  vzdělávání  a  s  ním  přímo  souvisejících  činnostech  a  při  poskytování
školských  služeb  povinna  přihlížet  k  základním fyziologickým  potřebám žáků  a  vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj  a  pro předcházení  vzniku sociálně  patologických  jevů.
Rámcové vzdělávací  programy stanoví kromě konkrétních cílů,  formy,  délky a povinného
obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

1.4  Ředitelka  školy  vydá  školní  řád.  Školní  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  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.

2. Povinnosti žáků 

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat 
 školní  řád  a  předpisy  a  pokyny  školy  k  ochraně  zdraví  a  bezpečnosti,  s  nimiž  byli
seznámeni, 
 plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Zdravotní předpoklady 

Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků
a jejich zdravotní způsobilosti. 
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, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. 
Zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  a  zletilí  žáci  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 podle odstavce 2.
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.

4. Uvolňování žáků z vyučování 

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

5. První pomoc a ošetření 

Škola má vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při
úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s
potřebným  vybavením.  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 a
nemocných.  O  provedených  opatřeních  informuje  kromě  pedagogických  pracovníků  a
ostatních zaměstnanců školy i žáky. 
Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí
škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených
opatřeních  informuje  neprodleně  zákonného zástupce  žáka.  Doprovodem může  být  pouze
zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. 
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. 
Rozsah  vybavení  prostředky  pro  poskytnutí  první  pomoci  při  zotavovací  akci  stanovuje
zvláštní právní předpis.

6. Poučení žáků 

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 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,  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,  řádu  dílen,  odborných
pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními
školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
Dokladem o  provedeném poučení  je  záznam poučení  (např.:  v  třídní  knize),  přílohou  je
osnova poučení. 
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.

7. Dozor nad žáky

7.1  Škola  je  povinna  vykonávat  podle  zvláštních  předpisů  nad  nezletilými  žáky  náležitý
dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky
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také  výchovné působení  (dále  jen “dozor“),  a  to  v zájmu předcházení  škodám na  zdraví,
majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. 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. 

7.2 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 ředitel 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
končí  odchodem  žáků  ze  školy  po  skončeném  vyučování.  Zajištění  dozoru  nad  žáky  –
strávníky v zařízení školního stravování se řídí rozvrhem dozorů, který zajišťují pedagogičtí
pracovníci školy.

7.3 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 dva dny před konáním akce zákonným zástupcům žáků. 
Podle rozhodnutí ředitelky 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. 

7.4 Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dozor i mimo školu, např. 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. 

 7.5 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.

7.6 Kromě ustanovení uvedených v této směrnici,  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

8. Zvláštní pravidla při některých činnostech 

8.1 Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další
zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným
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rizikem  ohrožení  zdraví  a  života,  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. 

8.2  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.

8.3 Při pracovních činnostech, při 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 ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená
místa, způsob zajištění předmětů stanoví školní řád. 
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.

9. 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,  která nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích
programech,  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.

10. Výuka plavání 

10.1 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. Pedagogický pracovník má
přehled  o  celém  prostoru  výuky  a  všech  žácích,  kteří  se  výuky  účastní.  Pedagogický
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pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí
při jejím zakončení. 

Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí
podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.

10.2 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. 
Pokud v celém průběhu výuky nemůže být  zachován náležitý přehled o všech jeho žácích
(účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.

11. Lyžařský výcvik 

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. 
Lanovky  a  vleky  se  používají  jen  pro  organizovaný  výcvik  po  řádném poučení  o  všech
pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. 
Výcvik  se  provádí  v  terénu,  který  odpovídá  lyžařské  vyspělosti  členů  družstva.  Zvýšená
pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem. 
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.

12. Sportovně turistické kurzy 

12.1 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 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.)

12.2  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. 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
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pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým
pracovníkem.
12.3 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. 

12.4 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, 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.

12.5 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 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.

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.  Skupina  na  jednoho  pedagogického  pracovníka  je
maximálně  10  žáků.  Po  skončení  koupání  skupiny  žáků  a  v  jeho  průběhu  pedagogický
pracovník kontroluje počet žáků.

14. Bruslení 
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.  Žáci  bruslící  na
kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na
lokty, rukavice, přilbu).

15. Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách 
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. 
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
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poskytnutím  případných  ochranných  prostředků,  náležitým  vybavením  laboratoří,  jiných
soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků. 
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.

16. Zahraniční výjezdy 
Škola  odpovídá  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. 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.

17. Úrazy žáků 

17.1 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.

17.2 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.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Poučení žáka o bezpečném chování při činnostech na základní škole a mimo
školu.
Příloha č. 2  - Poučení o bezpečnosti
Příloha č. 3  - Základní zásady bezpečného chování

V Meziměstí dne 29.10.2018                    Mgr. Lenka Bohanská, ředitelka školy
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Příloha č. 1
Poučení žáka 

o bezpečném chování při činnostech na základní škole 
a mimo školu

A. Poučení na začátku každého školního roku:
 Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a dále podle potřeby (např. po vzniku školního úrazu).

B. Poučení před první vyučovací hodinou: 
Provádí se u předmětů: chemie, fyzika, tělesná výchova a svět práce. Poučení provádí učitelé těchto předmětů
včetně  záznamu  do  třídní  knihy.  Zde  musí  být  žáci  seznámeni  zejména  s  řády  těchto  odborných  učeben
(pracovišť),  nutnost zvýšené kázně a musí být  upozorněni na možné ohrožení života nebo zdraví,  s  dalšími
konkrétními příkazy a zákazy.

C. Poučení před činnostmi prováděnými mimo budovu školy: 
školní výlet, vycházky 
exkurze 
brigáda 
lyžařský výcvik
 plavecký výcvik 
bruslení 
divadelní předplatné 
Poučení provádí třídní učitel, nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat pedagogický dohled. 
Obsahuje konkrétní pokyny včetně poučení o vybavení pro tu kterou činnost. Součástí školení je i požární řád
ubytovacího zařízení.

D. Poučení před prázdninami: 
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel a také o tomto poučení provede záznam do třídní knihy.

Osnova školení : 
 řád školy
 –  příchod  do  školy,  činnost  ve  třídách,  o  přestávkách,  chování  ve  volných  hodinách,  před  odpoledním
vyučováním, uzavření oken o přestávkách, 
 povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo
dalších osob účastných na vyučování 
 činnost v učebnách – Tv, stěhování do učeben,
 bezpečné chování na chodbách a schodištích ( úrazy, nevhodná nebo poškozená obuv, při běhání, sjíždění
zábradlí, klouzání, úderem prudce otevřených dveří, rozbitím velkých skleněných tabulí ), 
 cesta do školní jídelny, chování ve školní jídelně 
– kulturnost stolování a zacházení s potravinami, opaření horkými tekutinami, píchnutí od příboru apod., 
 hygienické návyky, nakažlivé nemoci, prevence,
  zákaz  nošení  předmětů  do  školy,  které  nejsou  potřebné  k  výuce,  nebezpečné  nebo  příliš  cenné,
( pyrotechnické výrobky, spreje se slzným nebo paralytickým plynem, zbraně ), 
 zákaz konzumace omamných a psychotropních látek a jejich nošení do školy   chování při úrazech svých
nebo jiných osob – ohlašovací povinnost, povinnost poskytování první pomoci, ohlašování trestných činů policii,
 požární nebezpečí, ohlašování, pomoc , 
 zacházení s el. spotřebiči, první pomoc při úrazu el.proudem, 
 důležitá telefonní čísla 150 – hasiči, 155 – lék.záchr.služba, 158 – státní policie, 
 umístění  přenosných  hasicích  přístrojů,  jejich  druhy a  použití,  zákaz  poškozování  has.přístrojů  (  utrhané
plomby, vypuštěné náplně, poškozené nádoby úderem – nebezpečí výbuchu) 
 umístění hlavního vypínače el.energie, hlavní uzávěr vody 
 označení únikových cest z objektu, shromaždiště,
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 bezpečné chování při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích,

Poučení před odchodem na prázdniny : 
dopravní kázeň, styk s neznámými osobami, alkohol, kouření, toxické a omamné látky, pyrotechnické výrobky,
nebezpečí  při  hrách  a  sportech  –  zvláště  koupání,  zákaz  her  na  staveništích,  zemědělských  a  soukromých
objektech, úžeh, úpal, dopravní kázeň, autonehody, první pomoc.

Poučení před akcemi : 
 pořádanými školou – bezpečné chování, specifika nebezpečí pořádané akce – rizika
  plaveckým výcvikem – provozní řád, zakázané činnosti, přivolání pomoci
 školou v přírodě  – kázeň,  styk  s  neznámými  osobami,  alkohol,  kouření,  toxické  a omamné látky,  riziko
poranění od zvířat, nebezpečí uštknutí, první pomoc 
 výlety – kázeň, alkohol, kouření, toxické a omamné látky, nebezpečné nástroje (např.nože ) 
 lyžařské a cyklistické kurzy – kázeň, bezpečná výbava, přeceňování sil  exkurze – nevzdalovat se samovolně
od skupiny, na nic nesahat, nestrkat se mezi sebou, nechodit na kraje prohlubní a do zakázaných prostor,

Finanční a trestní postihy žáků a jejich rodičů : 
při zavinění hmotné škody (úrazy, šikanování, krádeže) O provedeném poučení učiní zodpovědný pedagogický
pracovník záznam. Žáci, kteří nebyli v době poučení přítomni, je nutné v nejbližším vhodném termínu poučit.
Zmíněné poučení je provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost žáka.
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Příloha č. 2

Poučení o bezpečnosti
Před akcí vedoucí této akce prokazatelným způsobem poučí účastníky akce v rozsahu zde uvedeném: 
Dohled nad žáky 
Školy jsou  povinny vykonávat  podle  zvláštních  předpisů  nad  nezletilými  žáky náležitý  dohled.  Při  tom se
vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému
rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. 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 prokazatelně
poučeny o povinnostech dohledu. 

Poučení žáků o bezpečnosti se zaměřuje zejména na tyto oblasti:
 trasa výletu, upozornění na místní specifika a nebezpečí (přírodní rezervace,…) 

 zdravotní způsobilost žáků - akce se mohou zúčastnit pouze žáci zdravotně způsobilí (vedoucí
vyžaduje potvrzení rodičů nebo zvláštní lékařské potvrzení podle náročnosti akce, zváží, zda se
jí  mohou zúčastnit  žáci  po nemoci,  žáci  uvolnění  z  výuky  některého předmětu,  astmatici,
alergici, apod.)

 seznámení žáků s režimem dne 

 poučení žáků a ostatních účastníků o BOZP, požární  ochraně, dopravní  kázni,  ekologických
předpisech,  nebezpečí  pobytu  v  přírodě,  zásadách  slušného  chování,  návštěvním  řádu,
ubytovacím řádu, zákaz požívání alkoholu a návykových látek. 

 počet zletilých osob pro vykonávání dohledu nad žáky. Povinnost žáků dbát pokynů těchto
pracovníků 

 dodržování  předpisů  (dopravní  kázeň,…)  a  metodických pokynů a  zásad (střídání  činností,
dostatek  odpočinku,  přizpůsobení  pohybových  činností  nejslabším  účastníkům,  sledování
zdravotního stavu a potíží žáků, přiměřená zátěž žáků,…)

 bezpečnost a ochranu zdraví žáků - pohybové činnosti žáků jsou bezrizikové, je nutný vždy
dohled pedagogických pracovníků

Povinnosti žáků 
Každý žák je povinen: 
 dodržovat ustanovení školního řádu i na výjezdní akci, 
 řídit se pokyny vedoucího akce a všech dalších osob vykonávajících dohled, 
 dodržovat stanovený režim dne, 
 chovat se tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost svoje ani jiných osob, dbát na čistotu a pořádek, dodržovat
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární ochrany, 
 řídit se pokyny provozovatelů ubytovacích a jiných zařízení, které během akce navštíví 
 hlásit neprodleně každý úraz, 
 hlásit neprodleně ztrátu osobní věci (za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá škola zodpovědnost) 

Povinnosti zákonných zástupců
 informovat  školu  o  změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtížích  žáka  nebo  jiných  závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh akce

BOZP a požární ochrana 
Vedoucí výletu a osoba vykonávající dozor kontroluje a vyžaduje dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
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Kromě základních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné se řídit následujícími pokyny.

Chůze po silnici 
Při chůzi se skupina řídí pravidly silničního provozu, zejména 
 skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše ve dvojstupu, 
 tam kde nejsou chodníky, chodci chodí po levé krajnici (levý kraj vozovky) s tím, že na více zatížených či
nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou, 
 nemůže-li jít organizovaný tvar po levé krajnici, se zvýšenou opatrností může jít po pravé straně vozovky; s
vědomím rizik (osoby jdou po stejné straně vozovky jako jedoucí vozidla, uvidí vozidlo až v okamžiku, když je
na stejné úrovni s ním), 
 podle možností se vozovkám vyhýbáme úplně a volíme trasu přírodou, 
 s dětmi jdou nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu, druhá vzadu; pokud to není možné a se skupinou jde
jako doprovod pouze jedna osoba, měla by jít vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat
pořádek a kázeň; 
 vpředu jdoucí osoba vždy před křižovatkou (železničním přejezdem…) zastaví postup celé skupiny; teprve
poté, co je celá skupina pohromadě, všichni přejdou, 
 na vozovce je zakázáno hrát hry či soutěžit. Pozornost je co nejvíce zaměřena na provoz a na předvídání
nebezpečných situací, 
 upozorňujeme děti na vozidla, která nás míjejí, dítě se může snadno leknout, poryv vzduchu od nákladního
automobilu může dítě vyvést z rovnováhy, 
 zásady bezpečnosti dodržujeme i na polních a lesních cestách, na cyklostezkách

Provoz ve městě 
 při výběru trasy pro přesun či hru je třeba volit vždy raději méně rušné silnice, nelze-li se jim zcela vyhnout, 
 seznámit děti předem s cílem a trasou přesunu, pro jejich orientaci, poučit jak se zachovat, pokud se ztratí, 
 při chůzi po chodníku se pohybujeme vždy po pravé straně, 
 rizika, která mohou vzniknout z pouliční zločinnosti; tou nejčastější jsou přepadení, kapesní krádeže, 
 riziko představují i zvířata, 
 sraz před odjezdem hromadnou dopravou volit s dostatečným časovým předstihem, při čekání na příslušný spoj
je dobré udržet děti i jejich zavazadla pohromadě, přesuny v prostoru nádraží provádět hromadně, pouze na
pokyn  vedoucího,  do  dopravního  prostředku  nastupovat  až  na  pokyn  vedoucího   zajistit  léky  na  tlumení
nevolnosti 
 před výstupní stanicí dát včas pokyn k přípravě na vystoupení,

Bouřky 
Za bouřky je lépe přerušit některé činnosti a vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvláště nebezpečný je v tomto případě
pobyt ve volné přírodě. Také není bezpečné telefonovat, pracovat s elektrickými a plynovými spotřebiči atd.
Nevhodným  úkrytem  jsou  malá  stavení  bez  hromosvodu,  například  kůlny,  ale  i  velká  stavení  s  porušenou
statikou (např.  polorozpadlé kostely),  neboť úder blesku může způsobit  další  narušení zdiva a hrozí  zřícení.
Venku bez možnosti úkrytu nezůstávat na vyvýšeninách, holých pláních, pod osamělými stromy. Bezpečnější
jsou husté porosty, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně, městské ulice.

Požární ochrana - poučení v oblasti požární ochrany 
 tísňové telefonní číslo 
 nahlášení požáru (dopravní nehody) 
 nalezené zápalky, hra se zápalkami 
 proč se při požáru neschovávat, proč se nevracet pro své věci 
 hořící oblečení, první pomoc při popáleninách 
 jak se chránit před ohněm a kouřem, první pomoc při nadýchání se kouře 
 požární prevence v přírodě, lesní požáry
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Příloha č. 3

__________________________________________________________________________________

POUČENÍ O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ A SOUŽITÍ
VE ŠKOLE, BĚHEM ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ A NA AKCÍCH ŠKOLOU 

POŘÁDANÝCH

 
Níže podepsaní žáci byli poučeni o následujících bezpečnostních rizicích a postupech:

1)  Zacházení  s  otevřeným  ohněm,  zásady  bezpečného  pohybu  po  areálu  školy,  vstupování  na  režimová
pracoviště a do odborných učeben 
2)  Zákaz  nošení  a  používání  nebezpečných  předmětů,  zbraní  a  předmětů,  které  se jako  zbraně  dají  použít,
výbušnin,  pyrotechnických  výrobků a jiných  obdobných předmětů ohrožujících život a  zdraví dalších osob,
zejména osob mladších 18 let 
3) Zákaz konzumace a přinášení omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků a jiných
zdraví nebezpečných jedů a chemikálií v prostorách školy a v době školního vyučování nebo na školních akcích 
4) Zákaz vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují rozpoznávací schopnosti a
snižují sebeovládání 
5) Povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo
dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně 
6) Povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je žák svědkem situace, během které je na jiného žáka
vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně
7) V případě spáchání  protiprávního jednání (krádeže,  projevy školního násilí,  přestupky,  trestné činy)  splní
škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně-právní ochrany dětí, orgánům činným v
trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte 
9) dodržovat ustanovení školního řádu i na výjezdní akci 
10) řídit se pokyny vedoucího akce a všech dalších osob vykonávajících dohled 
11) dodržovat stanovený režim dne
12) chovat se tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost svoje ani jiných osob, dbát na čistotu a pořádek, dodržovat
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární ochrany, 
13) řídit se pokyny provozovatelů ubytovacích a jiných zařízení, které během akce navštíví 
14)  hlásit neprodleně každý úraz, 
15) hlásit neprodleně ztrátu osobní věci (za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá škola zodpovědnost)

Zmíněné poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níže podepsaných žáků/žákyň,
kteří/které svým podpisem stvrzují, že byli/y o zmíněných rizicích a zásadách poučeni/y, tomuto poučení rozumí a
jsou  si  vědomi/é  důsledků,  které  by  mohlo  mít  nerespektování  uvedených  zásad  a  porušování  zmíněných
bezpečnostních rizik.

Příloha:  
přiložený seznam žáků s datem, kdy bylo poučení provedeno a podpisem toho, kdo poučení provedl.
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Příloha č.4 – Bezpečnostní pokyn pro realizaci školních výletů

__________________________________________________________________________________

Bezpečnostní pokyn k realizaci akcí konaných mimo školu

(zpracuje vedoucí akce, předloží řediteli, který na základě tohoto materiálu akci povolí)

Název akce
Třída
Předpokládaný počet žáků
Vedoucí akce
Další zaměstnanci školy určení k zajištění akce
Jiné zletilé osoby činné na akci/ funkce
Termín, místo a čas odjezdu
Termín, místo a čas návratu
Kdy  byli  zákonní  zástupci  písemně  informováni  o
zajištění akce
Písemný souhlas zákonných zástupců s účastí žáka na
akce je zajištěn 
Cíl výletu  

Dopravní prostředek

Ubytování – místo, adresa, telefon

Program:

Rozpis dohledů nad žáky:

Čísla mobilních telefonů pracovníků činných na akci
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Poučení žáků o BOZP bylo provedeno – 
termín a jméno, kdo poučení prováděl
Akci povolil ( podpis ředitelky/ zástupce ředitelky):
Dne:

Povinnosti vedoucího akce: 
1. Zajistit dopravu, ubytování a stravování v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2.  Poučit  dospělé  účastníky  akce  a  žáky  o  BOZP,  zejména  o  dopravní  kázni,  poskytování  první  pomoci,
organizačním a časovém průběhu celé akce, jejich povinnostech. Dodržovat specifické předpisy podle charakteru
akce a poučit  o nich žáky - ubytovací  řád,  zákaz rozdělávání ohňů v lese,  pravidla pro pohyb v přírodních
rezervacích či chráněných oblastech,… 

3. Během celé akce řídit a kontrolovat práci všech dospělých osob činných na akci. 

4. Zajistit dostatečnou informovanost rodičů žáků.

5. Zajistit od rodičů přihlášku dítěte na akci včetně oznámení o jeho zdravotní způsobilosti. 

6. Zajistit dostatečný dohled nad žáky po celou dobu akce. 

7. Náročnost činností během akce volit s ohledem na fyzickou zdatnost dětí a jejich zdravotní stav. 

8. Zajistit zdravotní péči nad účastníky akce - lékárnička, kontakty na lékařskou pomoc v místě akce, upozornění
rodičům a škole, záznamy do knihy úrazů,… 

9. Zjistit, zda jsou účastníci pojištěni úrazovým pojištěním, případně pojištění sjednat. 

10. Odevzdat před akcí: 
a) Bezpečnostní pokyn realizaci školní výletu/exkurze - 1 týden před akcí 
b) Cestovní příkaz - 2 dny před akcí 
c) Jmenovitý seznam žáků, kteří se akce nezúčastní – nejpozději 1 den před akcí 

11. Odevzdat po akci:
a) vyúčtování pracovní cesty předložit účetní nejpozději do 7 dnů po akci 
b) informovat rodiče o vyúčtování akce 

Datum :

………………………………………………………..
Podpis vedoucího akce
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