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Školní řád ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná – Mizerov
se skládá z těchto dokumentů:
Provoz a vnitřní režim školy
Klasifikační řád – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky školy, režim žáků ve škole, školní družině, školní jídelně a na
akcích organizovaných školou, bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Osnovy poučení žáků (o bezpečnosti na začátku školního roku, v 1. hodině tělesné výchovy,
osnovy poučení žáků na prázdniny a další akce pořádané školou)
Vnitřní organizační směrnice k režimu návštěv
Zásady ostrahy osobních věcí v šatnách školy
Čísla tísňových volání
Traumatologický plán – základní schéma*
Řád školní družiny, režim školní družiny
Řády učeben **
Doporučení k udělování výchovných opatření
Doporučení pro práci s nadanými žáky
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla pro děti k bezpečnému užívání internetu
Postup školy při výskytu podezřelé látky ve škole a při podezření na užití návykové látky
žákem***
* Traumatologický plán – základní schéma je zahrnuto ve školním řádu, příloha – traumatologický
plán 1.pomoci - je uložena na sekretariátu školy a vyvěšena ve sborovně
** Řády učeben jsou vyvěšeny v jednotlivých učebnách, souhrnně jsou uloženy na sekretariátě
školy
***Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití návykové látky byl probrán na
pedagogické radě a je k dispozici u třídních učitelů a na sekretariátě školy

V Karviné 1. 9.2018

Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy
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Provoz a vnitřní režim školy
1.

Budova školy se otevírá v 7.40hodin (pro nultou hodinu v 6.55hod.)

2.

Třídy otevírá na 1. stupni třídní učitel, na 2.stupni žákovská služba, která po skončení vyučování odevzdá klíče
školníkovi.

3.

Odcházejí-li žáci mimo budovu školy k vyučování venku na exkurze, kulturní pořady apod., zodpovídají za
otevření a zpětné uzavření budovy příslušní vyučující.

4.

Pokud žáci opouštějí kmenovou třídu už po 4. a 5. vyuč. hodině, a do své třídy se již nevracejí, jsou povinni pod
dohledem příslušného vyučujícího provést úklid jako po skončeném vyučování,

5.

Odchází-li některý žák z vážných důvodů ze školy, předává jej vyučující, který jej uvolnil, zákonnému zástupci.
Vzhledem k právním důsledkům, které by mohly vyplynout z nesprávného vypouštění žáků ze školy, se ostatním
učitelům a zaměstnancům školy nedovoluje tyto žáky vypouštět.

6.

Učitel akceptuje formu omluvenek rodičů, u žáků 1. – 9.ročníku s přesným uvedením, zda dítě osobně odvedou, či
berou na svou zodpovědnost samostatný odchod ze školy. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte
ze školy, důvod odchodu a podpis zákonného zástupce. Omluvenku si třídní učitel ponechá do dalšího dne.

7.

Za vpuštění žáka do budovy na odpolední vyučování, doučování zodpovídají vyučující příslušného předmětu. Ti si
žáky vyzvednou před školou a opět za nimi uzavřou. Povinností vyučujících je poučit žáky, že sami do budovy
nesmí.

8.

V případě odpoledního vyučování jsou žáci, kteří zůstávají během polední pauzy ve škole pod dohledem
vyučujícího na předem určeném místě.

9.

Při práci v zájmových kroužcích jsou vedoucí kroužku povinni si žáky vyzvednout před školou
a před školu je po zájmové činnosti opět odvést.

10. Žákům není dovoleno používat ke vstupu do školy zadního východu ve směru do jídelny.
11. Délka vyučovacích hodin ve škole je 45 minut. Začátky vyučovacích hodin a přestávky jsou stanoveny takto:
Dopoledne:

1. hod.

8,00 – 8,45

2. hod.

8,55 – 9,40

3. hod.

10,00 – 10,45

4. hod.

10,55 – 11,40

5. hod.

11,50 - 12,35

6. hod.

12,45 - 13,30

Odpolední vyučování:

7.hod. 14.15 – 15.00
8.hod 15.05 - 15.50

12. Za vhodného počasí mohou trávit žáci třetí přestávku na nádvoří školy, vždy však pod dozorem pověřeného
pedagoga.
13. Po skončení vyučování odvádí třídu do šatny vyučující, který je povinen zkontrolovat, zda všichni žáci příslušné
třídy skutečně opustili třídu a šatnu a zda zde nezůstaly svršky.
14. Žáky 1.stupně, kteří navštěvují školní družinu, odvádí do ŠD po 4.vyučovací hodině vychovatelky ŠD. Po 5.a 6.
vyučovací hodině žáky odvádí vyučující.
15. Žák nesmí pobývat ve škole bez dohledu pedagogického pracovníka, případně dospělé osoby.
16. V případě návštěvy rodiče ve škole je vyučující povinen zajistit jeho odchod ze školy (režim návštěv se řídí zvláštní
směrnicí)
17. Rodič omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučování písemně, telefonicky, elektronicky nebo osobně třídnímu učiteli
do tří dnů ode dne jejího počátku.
18. Režim uschovávání věcí žáků v šatnách se řídí zvláštním pokynem.
V Karviné dne 1.9.2018

…………………………………….....
Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(klasifikační řád)
Obecné zásady hodnocení:
1.

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi.

2.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na škole se hodnotí klasifikací, kombinací klasifikace a slovního
hodnocení u žáků s poruchami učení.

3.

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

4.

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

5.

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě.

6.

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební
výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.

7.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a
pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a
prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
8.
9.

1.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

výsledků

a

chování

žáka

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se žákem á zákonnými zástupci žáka.
2.

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho
nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Není přípustné ústně přezkušovat žáky před koncem zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně
před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná
jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

3.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení
okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do
7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při
hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.
4.

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

5.

O termínu čtvrtletní písemné práce informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu
předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

6.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek
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(ústní zkoušení, písemné...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání
pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
7.

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a do školního systému evidence;
dbá o správnost a úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů,
udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve
škole.

8.

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující
tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v
případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího
školního roku. Opravené čtvrtletní písemné práce musí být předloženy všem žákům a na
požádání ve škole také zákonným zástupcům.

9.

Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1.

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

2.

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

3.

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek
učení.

4.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde
- jak bude pokračovat dál

5.

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

6.

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Formy informování žáků, zák. zástupců o prospěchu žáka:
1.

průběžně prostřednictvím žákovské knížky

2.

v době konzultací, třídních schůzek

3.

před koncem každého čtvrtletí

4.

jinou dohodnutou formou mezi žákem a učitelem, učitelem a zákonnými zástupci
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Zásady pro hodnocení chování žáka ve škole
1.

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

2.

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.

3.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

4.

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období, ve škole, při akcích konaných školou.

5.

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

Stupně hodnocení prospěchu
1.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, povinně volitelných a nepovinných
předmětech stanovených vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace v předmětech:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky a dovednosti a chápe vztahy mezi nimi. Je schopen je
samostatně a tvořivě uplatnit při řešení teoretických i praktických úkolů. Myslí logicky
správně. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, s menšími nedostatky. Žák si samostatně
organizuje vlastní práci, aktivně překonává vyskytující se překážky.Ústní a písemný projev
je správný, grafický projev je přesný a estetický.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti přesně a úplně, avšak
chybí pochopení vztahů mezi nimi. Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných
nedostatků. Žák uplatňuje získané poznatky samostatně, případně s malou pomocí učitele.
Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Dovede účelně organizovat
vlastní práci. Má menší nedostatky ve správnosti ústního a písemného projevu. Jeho grafický
projev je estetický a bez větších nepřesností.
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Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v učivu nepodstatné mezery, v kvalitě výsledků se projevují častější nedostatky.
Dopouští se chyb v uplatňování poznatků a dovedností i při řešení úkolů. Potřebuje k práci
podněty učitele, s jeho pomocí pak dovede korigovat podstatnější nepřesnosti a chyby.
Přemýšlí vcelku správně, není příliš tvořivý, v logickém myšlení se objevují nedostatky. Ty
se projevují častěji i v ústním a písemném projevu, grafický projev je méně estetický.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v osvojení si požadovaných poznatků. Při uplatnění poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, také v
logickém myšlení se vyskytují závažné nedostatky. Při provádění požadovaných
intelektuálních a motorických činností je nesamostatný. Závažné nedostatky a chyby dovede
žák s pomocí učitele opravit. Jeho ústní a grafický projev má vážné nedostatky ve
správnosti, výstižnosti, nebo estetice. Žák má velké těžkosti při samostatném studiu.
Projevuje malou snahu a zájem.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si neosvojil požadované poznatky, má v nich značné mezery. Stejně tak kvalita
výsledků jeho činnosti vykazuje závažné nedostatky; žák není schopen je odstranit ani s
pomocí učitele. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností i při řešení úkolů se
vyskytují závažné chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani s podněty učitele; není
samostatný v myšlení. V ústním, písemném a grafickém projevu má závažné nedostatky.
2.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností,
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu
s požadavky učebních osnov hodnotí:
-

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,

-

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

-

kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

-

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

-

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

kvalita výsledků činností,

-

osvojení účinných metod samostatného studia.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole praktika, technické práce atd.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky
učebních osnov se hodnotí:
-

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

-

osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

-

využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

-

aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

-

kvalita výsledků činností,

-

organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

-

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

-

hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, obsluha a
údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo
úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
-

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

-

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

-

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

-

vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

-

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

-

v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Stupně hodnocení chování
Přestupky vůči školnímu řádu či jeho hrubé porušení budou posuzovány individuálně s ohledem na
jejich četnost a závažnost. Postih bude udělován v souladu s platnou legislativou – za méně závažné
přestupky zápis do žákovské knížky, napomenutí třídního učitele, za vážné a hrubé porušení
školního řádu důtka třídního učitele, ředitele školy, snížená známka z chování. Doporučení pro
udělování výchovných opatření bylo na základě dlouhodobých zkušeností pedagogů shrnuto do
osnovy, která je součástí školního řádu. Vážné porušení školního řádu ze strany žáka je také
důvodem pro svolání výchovné komise se zákonnými zástupci žáka, případně pro zahájení jednání
s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 - neuspokojivé
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Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dalších přestupků.
Celkový prospěch:
Prospěl s vyznamenáním - není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování
je velmi dobré.
Prospěl - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
nedostatečný.
Neprospěl - je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
nedostatečný
Zájmové útvary organizované školou:
Pracoval úspěšně
Pracoval
Zásady pro používání slovního hodnocení
1.

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

2.

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

3.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.

4.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
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5.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Komisionální zkouška
1.

Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.

2.

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3.

Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

5.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

6.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.

7.

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.

8.

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9.

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový
prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
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Opravná zkouška
1.

Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud
neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou
povinných předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

2.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.
Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky
stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3.

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4.

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

Hodnocení na vysvědčení:
1.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního či druhého pololetí, určí ředitel náhradní termín pro
hodnocení ( pro první pololetí - do konce března, pro druhé pololetí - do konce září)

2.

Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu za první pololetí, pak se za první
pololetí nehodnotí.

3.

Žáci, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech,
popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a
neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve
kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se
neklasifikují.

4.

Je-li pochybnost o správnosti hodnocení žáka na vysvědčení, může zákonný zástupce žáka
požádat do tří dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení
žáka.

5.

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.

6.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl
uvolněn.

7.

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
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8.

Žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.
Tomuto žákovi může ředitel školy povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních
důvodů.

9.

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku s prospěchem neprospěl,
povolit na základě žádosti zákonného zástupce opakování ročníku.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních
základní školy.

2.

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb
apod.

3.

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

4.

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

5.

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

Platnost pravidel pro hodnocení žáka: od 1. 9. 2018

V Karviné 1.9.2018

Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy
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Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky školy
Režim žáků ve škole, ŠJ, ŠD a na akcích organizovaných školou
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
1.

Práva žáků

Žáci mají právo:


na vzdělání podle školního vzdělávacího programu pro základní školy,



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



jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči,



na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,



zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), žáci 6. - 9. ročníků
(žákovský parlament – orgán vnitřní demokracie žáků)- volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,



vyjádřit vhodnou formou svůj názor, svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženství,



dodržovat pitný režim a osobní potřeby WC (během celého pobytu ve škole),



na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
vzdělávacího programu,



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



na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,



na svobodu ve výběru kamarádů,



na svobodu pohybu ve školních prostorách, kde je pedagogický dozor,



na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodin,



na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,



na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,



v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,



jestliže se žáci cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., mohou požádat o pomoc
či radu třídního učitele, výchovného poradce, školního preventistu nebo jakéhokoliv jiného
učitele,



využít školní schránku důvěry,



na rovnoměrné rozvržení pololetních písemných prací, psaní pouze jedné celohodinové
čtvrtletní práce v jednom dni,



na přiměřený počet domácích úkolů a prací.
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2.

Základní povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:


řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,



do školy chodí vhodně, čistě oblečeni, upraveni, přezouvají se v šatně do přezůvek,



pravidelně se připravovat na výuku a plnit učitelem zadané domácí úkoly,



odevzdávat domácí úkoly, referáty, seminární práce, projekty v termínech stanovených
vyučujícím,



během vyučování nepoužívat mobilní telefony,



účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,



dodržovat kdykoliv a kdekoliv pravidla slušného chování, vystupování tak, aby nepoškozovali
pověst školy,



nepoužívat hrubých a vulgárních slov,



být ohleduplní k mladším a slabším,



chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků, poskytnout pomoc v případě úrazu,



dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,



okamžitě oznamovat vyučujícímu negativní změnu svého zdravotního stavu (nevolnost, slabost,
křeče, bolest apod.),



hlásit každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo
hřišti, a to ihned třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících,



plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané
v souladu s právními předpisy a školním řádem,



vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,



nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit.

3.

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:


na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,



volit a být voleni do školské rady,



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost,



na informace a poradenskou pomoc školy pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu,



požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
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Povinnosti zákonných zástupců žáků

4.

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:



zajistit, aby žák docházel řádně do školy a řádně se připravoval na vyučování,
na vyzvání ředitele školy zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka,



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



při absenci žáka neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně, emailem nebo
telefonicky a sdělit mu příčinu absence, dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§50 odst. 1 školského
zákona),



oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 školského zákona)
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny
v těchto údajích.

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

5.










Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáka pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního
řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a
informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich
korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je
dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na
pomoc dítěti. Speciální pozornost se věnuje ochraně před návykovými látkami,
informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (např.zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí
pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se
zákonným zástupcem žáka,
žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem,
pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví,
je povinností žáků chovat se k sobě ohleduplně, kamarádsky, spolupracovat, pomáhat si
v nouzi; projevy šikanování mezi žáky (včetně kyberšikany), tj. násilí, omezování osobní
svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči
jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a
slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za
hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího
postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich
zákonné zástupce, odbor sociálně právní ochrany dětí, případně městskou policii a Policii
ČR. Žáci při jednání s dospělými se budou řídit pravidly slušného chování, respektovat
didaktické, výchovné pokyny zaměstnanců,
všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů,
na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě
omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli
informováni jiným způsobem.
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Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole

6.


Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, nejpozději 5 minut před
zahájením vyučování,



účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná,



nepřítomnost žáka ve škole musí být zákonným zástupcem neprodleně, nejpozději však do
tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole omluvena třídnímu učiteli.
Každou absenci žáka je třeba řádně omluvit v žákovské knížce a tuto omluvenku žák musí
předložit třídnímu učiteli ihned po návratu do školy,



v případě neomluvené absence je postup školy následující: neomluvenou absenci žáků řeší
do 10 hodin okamžitě třídní učitel se zákonnými zástupci žáka, při neomluvené absenci nad
10 neomluvených hodin formou výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, školní
preventista, třídní učitel, zákonný zástupce žáka, oddělení sociálně právní ochrany dětí –
OSPOD),

při neomluvené absenci nad 25 neomluvených hodin je podáno hlášení oo

zanedbání školní docházky na Magistrát města Karviné - oddělení sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD),


lékařské vyšetření není důvodem k celodenní nepřítomnosti žáka. V případě, že žák není
nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky,



žák může odejít ze školy v průběhu vyučování na základě písemné žádosti jeho zákonného
zástupce, vyzvedne-li si jej ze školy osobně zákonný zástupce (popř. zákonný zástupce
vezme na svou odpovědnost samostatný odchod žáka ze školy – na základě písemného
prohlášení, kdy uvede, že přijímá na svou odpovědnost samostatný odchod žáka ze školy).
O odchodu musí být předem informován třídní učitel,



předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejich započetím. Na základě
žádostí rodičů může v odůvodněných případech žáka uvolnit z vyučování:
o z jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu,
o z jednoho dne – třídní učitel,
o z více jak jednoho dne – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
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Organizace vyučování, přestávek

7.



















Budovu školy otvírá v případě nulté hodiny pro žáky vyučující daného předmětu v 6.55
hod., pro ostatní žáky p. školník v 7.40 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se
přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 minut před zahájením vyučování – v 7.55h. Po
příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod. (nebo
v případě nulté hodiny v 7.00 hod.),
po zvonění sedí všichni žáci v lavicích a v klidu vyčkávají příchodu učitele. Pokud se
nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost třídním učitelem
určený žák třídy na sekretariátě, popř. u zástupce ředitele nebo ředitele školy. Hlavní
přestávka je v 9.40 hod. Malé přestávky jsou 10 minutové. Přestávka mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním je 45 minut. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou.
Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu – tento přestupek se považuje
za závažné porušení školního řádu. Žáka, kterému je nevolno, je umožněno odejít domů
nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonného zástupce, který si své dítě vyzvedne ve škole.
Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo se obrátí na kteréhokoliv
dospělého zaměstnance školy.
stanoví-li rozvrh jiný začátek výuky nebo při odpoledním vyučování, čekají žáci před
vchodem do školy a vstupují do budovy školy až v přítomnosti vyučujícího,
v době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti
pedagogického dozoru,
po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne
a odchází z budovy,
do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a
kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni,
třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci, napomáhají třídnímu učiteli udržet
třídní knihu v náležitém stavu a zamezit její ztrátě,
služba týdne dbá na čistotu, pořádek, zajišťuje smazanou tabuli během vyučování,
každý pracovník školy, který otevírá budovu školy cizím osobám, rodičům, bývalým žákům,
zástupcům firem a dalším příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby
se nepohybovali nekontrolovatelně po škole,
během vyučování platí zákaz používání mobilních telefonů, mp3 přehrávačů, sluchátek,
dotykových zařízení či jiných elektronických zařízení; pokud si žák přinese do školy
mobilní telefon, musí mít mobil během vyučovacích hodin vypnutý, žákům je zakázáno
pořizovat nahrávky z výuky na mobilní telefony a jiné mediální nosiče - porušení tohoto
nařízení bude řešeno třídním učitelem jako závažné porušení školního řádu,
žáci nenosí do školy nepotřebné, drahé věci, které bezprostředně nesouvisí s výukou (škola
za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost). Je zakázáno do školy nosit jakékoliv
předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáků (bodné, sečné zbraně,
dělobuchy, petardy apod.),
v odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žáci třídnímu učiteli, správci odborné učebny;
nalezené věci se odevzdávají p. školníkovi, paní referentce, popřípadě třídnímu učiteli,
žáci zachovávají čistotu ve škole i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.

Při ztrátě věci postupují žáci následovně:





žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (není možné hlásit ztrátu až za několik dní),
pokus o dohledání věci,
žák hlásí ztrátu referentce školy; v závažných případech je ztráta hlášena policii,
vyplnění tiskopisu o hlášení pojistné události a čestné prohlášení – k vyzvednutí u referentky školy.
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Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

8.

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvláště před jídlem a po použití toalety.
Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví
své ani svých spolužáků či jiných osob.
Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Není dovoleno
manipulovat s elektrickou zásuvkou za účelem dobití vlastního mobilního telefonu.
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje o přestávkách otevírání velkých oken a sezení na
okenních parapetech
Při přecházení žáků na místa vyučování či na akce konané mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi vždy učitel doprovázející
žáky poučí o rizicích, chování a bezpečnosti a toto zapíše do formuláře organizační zajištění školní /
mimoškolní akce. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní
bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích
zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto
zařízení.
Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného
předmětu jsou povinni s těmito řády seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a
dodatečně poučit žáky, kteří v dané hodině chyběli. O poučení žáků provede pedagog záznam do
třídní knihy. Řády odborných učeben jsou vyvěšeny v jednotlivých učebnách.
Na začátku školního roku provede třídní učitel úvodní poučení žáků, kdy jsou žáci seznámeni
především:







se školním řádem
se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při příchodu
a odchodu do školy a na veřejných komunikacích
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním
se zákazem používat mobilní telefon během vyučování
s postupem při úrazu
s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

Poučení žáků na počátku první vyučovací hodiny vzhledem k charakteru konkrétního vyučovacího
předmětu provádí daný vyučující, jedná se zejména o předměty fyzika, chemie, tělesná výchova,
pracovní vyučování, informační výchova a podobně, nebo před výukou v laboratoři, jazykových
učebnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování,
seznámí je s riziky a upozorní je na možné ohrožení zdraví, života nebo poškození majetku.
Vyučující provádí poučení rovněž před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu – jde
zejména o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, plavecké výcviky
a exkurze. Seznámení se všemi pravidly chování, riziky, správném vybavení žáků provádí třídní
učitel nebo pedagog, který bude nad žáky vykonávat dohled.
Před prázdninami provádí třídní učitel poučení žáků, a to podle osnovy, která je obsažena v sešitě
poučení žáků. Třídní učitel především varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření,
omamných a psychotropních látek, kontakty s neznámými lidmi, informuje o nebezpečí vzniku
požáru, o dopravní kázni apod.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, tělocvičně nebo
hřišti je žák povinen hlásit ihned svému třídnímu učiteli, popřípadě jakémukoliv jinému
vyučujícímu.

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Záznam o školním úrazu – kniha úrazů
Kniha úrazů je uložena u referentky školy, která za ni zodpovídá. V knize úrazů se evidují všechny
úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to
nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
Zápis do knihy úrazů provádí:





vyučující příslušného předmětu (úraz v hodině TV apod.)
učitel konající dozor (např. o přestávkách, polední pauze apod.)
vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu, škole v přírodě apod.)
třídní učitel – ve všech ostatních případech

V knize úrazů se uvádí:








pořadové číslo úrazu
třída, jméno, popř. jména, příjmení a datum narození zraněného
popis úrazu
popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události
zda a kým byl úraz ošetřen
podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence
úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
Hlášení úrazu
O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.
O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který zapsal úraz do knihy úrazů, bez zbytečného
odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo
přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení
Policii České republiky.
O úrazu podá referentka školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna
pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
Referentka školy podá bez zbytečného odkladu hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu
bezpečnosti práce.
Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu zasílá referentka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce:




zřizovateli
zdravotní pojišťovně žáka
příslušnému inspektorátu České školní inspekce
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Postup při úraze žáka







Zjistit poranění
Informovat referentku školy, ředitele školy nebo zástupce ředitele školy
Zavolat ve spolupráci s referentkou školy lékařskou pomoc nebo zajistit doprovod dospělou
osobou k lékaři
Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí žáka
Provést zápis do knihy úrazů, popřípadě vyplnit záznam o úrazu
Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

Ochrana před rizikovými formami chování

9.















Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu rizikových forem chování,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení rizikového chování žáků.
Vyučující jsou povinni informovat třídního učitele, metodika prevence nebo vedení školy o
svých poznatcích v oblasti rizikových forem chování a porušování školního řádu,
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 oblast sociálně právní ochrany dětí a
mládeže,
žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
(návykovou látkou se rozumí cigarety, včetně cigaret elektronických, alkohol, omamné
látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo
jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a manipulace s nimi
v prostorách školy a na akcích pořádaných školou. V případě, že se škola dozví o takovém
chování, bude ředitel školy tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka a popřípadě
orgánu sociálně právní ochrany dětí,
ředitel školy nebo pověřený statutární zástupce je oprávněn, existuje-li u žáka důvodné
podezření z požití návykové látky, využít možnosti orientačního testování na přítomnost
alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě podezření na přítomnost OPL pomocí zkoušky
ze slin, pokud k tomu má souhlas zákonného zástupce žáka,
distribuce návykových látek je zakázána zákonem a takové jednání je trestným činem nebo
proviněním. Škola je povinna v tomto případě takový trestný čin překazit a učiní tak
v každém případě včasným oznámením věci policejním orgánům,
žák má zakázáno nosit do školy jakékoliv věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz,
nebezpečné předměty – zbraně, výbušniny, petardy, dýmovnice a jiné; toto porušení bude
nahlášeno jako zvláště závažné porušení školního řádu,
každý žák má právo na ochranu své osoby, zejména před projevy rasismu, xenofobie
a šikanování. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody,
ponižování, projevy kyberšikany apod., kterých se dopouštějí jednotliví žáci nebo skupiny
žáků vůči jiným žákům jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou
považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Ředitel školy uváží podle okolností
možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz poruší, a bude o svých zjištěních informovat
zákonné zástupce žáka,
pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu
stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem,
pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled
nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení, v době polední pauzy
před odpoledním vyučováním i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde
by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet,
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žáci dodržují žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti,
případně k příslušníkům minorit,
postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití návykové látky žákem se
řídí zvláštním předpisem.

Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

10.





Žák zachází šetrně se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem,
každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob uhradí
v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Každé poškození či
závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, popřípadě třídnímu učiteli,
každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti,
každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před
odchodem ze třídy si každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za
čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě,

Zásady domácí přípravy žáků na vyučování

11.


Domácí příprava je každodenní, nedílnou součástí přípravy žáka na vyučování, buduje
odpovědnost žáka za plnění povinností; domácí příprava navazuje na přímé vzdělávací
působení ve škole.



Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné, nadaní žáci mohou dostávat kvalitativně a
kvantitativně náročnější úkoly, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mohou mít
redukovaný rozsah a náročnost.



Cílem domácích úkolů je procvičit učivo (zejména v praktických souvislostech), rozvíjet u
žáků smysl pro povinnost, rozvíjet u žáků schopnost samostatně se učit, motivovat žáky pro
nové učivo, provést zpětnou vazbu, rozvíjet schopnosti organizace času, rozšiřovat
kompetence žáků.
Zásady zadávání domácích úkolů:



Zda bude či nebude zadán domácí úkol (povinný, dobrovolný) a v jaké frekvenci je plně
v kompetenci učitele, a to včetně případného vyžadování podpisu rodičů.



Vyučující by měl dodržovat zásadu důslednosti (vyžadování úkolů, oprava chyb v úkolech,
informování rodičů o kvalitě domácí přípravy, dodržování stanovených zásad pro
vypracovávání domácích úkolů a domácí přípravy).



Domácí úkoly musí být vždy přiměřené schopnostem žáků, musí být žákům srozumitelné,
konkrétní.



Pokud je to vhodné, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat domácí
úkoly s diferencovaným zadáním vzhledem k ostatním žákům.
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Nezakazuje se spolupráce žáků při plnění domácích úkolů, pokud podporuje porozumění
problému.



Některé úkoly mohou být zadávány dlouhodobě )zejména v rámci projektů).



Domácí příprava či domácí úkoly nesmí zatěžovat rodiče, úkol by měl být zadán tak, aby ho
byl žák schopen vypracovat samostatně bez pomoci rodičů.

Forma domácí přípravy, typy domácích úkolů:
a) Příprava pomůcek- probíhá dle rozvrhu a dle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů
b) Ústní projev


Opakování látky z předchozích hodin, práce s mapou



Příprava na písemnou práci, opakování pravidel a vzorců



Slovní zásoba do cizích jazyků



Příprava na verbální zkoušení



Beseda, diskuse na dané téma



Čtení, doporučená četba

c) Písemné úkoly


Pravidelné – týkají se přípravy do všech předmětů, zejména do matematiky, českého
jazyka, cizího jazyka



Nepravidelné / mimořádné – výtah, výpisek, referát, projekt



Čtenářský deník, protokol laboratorních prací apod.

Kontrola plnění úkolů
Splnění každého zadaného úkolu je vyučujícím zkontrolováno:


ústním ověřením znalostí – ústní zkoušení, frontální opakování,



kontrolou sešitů, pracovních sešitů, pracovních listů



kontrolou pomůcek
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oznámkováním úkolu
Hodnocení domácí přípravy:
Pokud žák opakovaně nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena zákonným
zástupcům žáka v žákovské knížce. Žák si úkol splní dodatečně.

Režim školní družiny

12.


Žáci se chovají a jednají v rámci slušných pravidel stejně jako ve škole, respektují pokyny
paní vychovatelek, bez jejich vědomí neopouštějí budovu školní družiny nebo místo
zájmové činnosti kolektivu dětí (hřiště, park, …) Režim školní družiny je řešen zvláštním
pokynem.

Školní jídelna

13.




Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží aktovku. U okénka předloží paní
kuchařce elektronický čip strávníka, vezme si jídlo a usedá u stolu. Při stolování je tichý a
ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.
Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí, uklidí si své místo. Odchází do
šatny, vezme si tašku a urychleně a v tichosti opustí budovu,
na oběd ve ŠJ má žák právní nárok pouze v době, kdy se zúčastňuje vyučování – nikoliv
v době nemoci, kdy o něj pečuje rodina. Pokud by si rodiče přáli oběd pro nemocné dítě
odebírat, pak se bude jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude
zahrnovat minimálně plné náklady na přípravu oběda (mzdy, režie, potraviny)- vyhláška
Č107/2005 Sb. §7.

V Karviné 1. 9. 2018

Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy
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Osnova poučení žáků o bezpečnosti na začátku školního roku

1. Seznámení se školním řádem, s organizací vyučování, klasifikačním řádem, vyplňování
žákovských knížek
2. Poučení o bezpečném chování: - ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní
jídelně, na akcích konaných školou mimo budovu školy / vycházky, exkurze, kultura MěDK,
soutěže, výlety, plavání, LVVZ, školy v přírodě, filmová představení, apod.
3. Příchod a odchod ze školy, bezpečný pohyb na veřejných komunikacích - ohlašovací
povinnost důvodu opuštění budovy v době vyučování třídnímu učiteli, případně učiteli
vyučujícímu ve třídě v době těsně před odchodem.
4. Formy, způsoby omlouvání nepřítomnosti v době nemoci.
5. Možná rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti ve škole.
6. Přístup k telefonním číslům tísňových volání- třídní kniha, v prostorách školy.
7. Přísný zákaz zasahování do elektrického zařízení všeho druhu, první pomoc při úrazech
elektřinou.
8. Umístění lékárniček na škole.
9. Postup při vzniku úrazu svého i spolužáků.
10. Okamžité hlášení negativních změn zdraví TU, vyučujícímu v hodině, svého úrazu ve škole,
být připraven podávat svědectví o úrazech spolužáka, nutnost odevzdat třídnímu učiteli
rodiči potvrzené prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka.
11. Přísný zákaz přinášet do školy předměty, které by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly zdraví,
bezpečnost žáků / bodné, sečné, zápalné, výbušné předměty/.
12. Počínání při vzniku požáru:
způsob vyhlášení požárního poplachu, únikové cesty z ohroženého prostoru.
13. Odmítání šikany- prevence, hlášení.
14. Schránka důvěry- formy využití.
15. Pravidla bezpečného využívání internetu – je řešeno speciálním poučením
16. Ostraha vlastního, školního majetku, postup při ztrátě/ zcizení:
neprodlené hlášení o zcizených věcech vyučujícímu daného předmětu, TU

Poučení provedl/a dne:

V Karviné 1. 9. 2018

podpis třídního učitele…………………………………………….

Mgr. Roman Hamrus

ředitel školy
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Osnova poučení žáků 1. hodině TV
1.

Do konce září je povinen žák odevzdat lékařské potvrzení o omezení v TV.

2.

Rodiče jsou seznámeni se způsobem omlouvání v hodinách TV / tř. učitel s touto skutečností
seznámí rodiče na tř. schůzce /.

3.

Žáci vědí o zákazu vstupu do prostoru tělocvičny, na školní hřiště bez doprovodu
vyučujícího.

4.

Do hodin TV nenosí žáci oblečení nevhodné z hlediska BOZP, cenné věci předávají
vyučujícímu a ten je ukládá v kabinetě TV /popř. učitelé I. stupně ve třídě, kterou při
odchodu do hodiny TV uzamknou /.

5.

Při pozdním příchodu žáka do hodin TV a zjištění nepřítomnosti třídy v areálu školy se žák
okamžitě hlásí na sekretariátě školy.

6.

Necvičící žáci se zdržují na místě určeném vyučujícím, bez vědomí učitele jej neopouští.

7.

Žák je povinen hlásit veškerý odchod z hodiny.

8.

Vzniklé negativní zdravotní změny ihned hlásí učiteli.

9.

Pro žáky platí přísný zákaz vzdalování se z vymezeného prostoru daného učitelem bez jeho
vědomí.

10. Žáci se seznámí s riziky cvičení, pobytu v tělocvičně, hřišti, prostorách využívaných pro
cvičení.
11. Ohleduplně a předvídavě se chová ke spolužákům – prevence úrazu.
12. Je seznámen se zásadami první pomoci.
13. Ví o umístění lékárničky v objektu tělocvičny.
Datum poučení:……………………..

Poučení provedl/a/:………………………….

V Karviné dne 1 .9. 2018………………………………….
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době podzimních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha pře úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,

vybavení bytu
-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené

neznámými lidmi /
-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………....

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době vánočních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha před úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,
vybavení bytu

-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené
neznámými lidmi /

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………………………
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době pololetních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha pře úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,
vybavení bytu

-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené
neznámými lidmi /

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1 .9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době jarních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha pře úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,
vybavení bytu

-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené
neznámými lidmi /

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době velikonočních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha pře úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,
vybavení bytu

-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené
neznámými lidmi /

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků pro sportovní akci
Žák je poučen v těchto bodech:
1. Žák dodržuje veškeré pokyny doprovázejících pedagogů, popř. pověřených pořadatelů
sportovní akce
2. Je si vědom, že reprezentuje svou školu, popř. město a podle toho se také chová
3. chová se ukázněně, ví, že se bez vědomí pedagogů nesmí vzdálit od skupiny
4. je seznámen o vhodném oblečení a obutí a také o dalších věcech, které si s sebou může vzít
5. prostřednictvím písemného potvrzení (s podpisem rodičů) informuje pedagoga o případném
používání léků a jejich dávkování
6. má zákaz brát s sebou předměty ohrožující zdraví (alkohol, cigarety, drogy, zbraně)
7. jakoukoliv změnu zdravotního stavu hlásí příslušnému pedagogickému pracovníkovi
8. dodržuje protiúrazovou prevenci, postupu při vzniku úrazu, před akcí je seznámen
s možnými riziky úrazu
9. zná rizika ohrožení zdraví i života během cesty na sportovní akci, během akce i při návratu
z ní
10. je ostražitý na vlastní majetek (peníze, mobil, oblečení, obuv...)
11. v ubytovacím zařízení respektuje pokyny správce objektu a dodržuje bezpečnostní a
protipožární pokyny platné v ubytovacích objektech
12. dodržuje stanovený režim dne a respektuje pokyny pro dobu nočního klidu
13. má s sebou průkaz pojištěnce
14. odhlásí si v uvedený den oběd ve školní jídelně (pokud se žák v ŠJ stravuje)
15. jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků na školní výlety
Žák je poučen o:
1.

dodržování pokynů doprovázejících pedagogů

2.

nutnosti konkrétní písemné zprávy / podepsané zákonným zástupcem / o nevyhnutném
používání léků a jejich dávkování

3.

o vhodnosti oblečení a obutí , o dalších věcech, které si může s sebou vzít

4.

o zákazu brát si s sebou předměty ohrožující zdraví / alkohol, cigarety, zbraně atd./

5.

o tom, že si s sebou nebere potraviny podléhající rychlé zkáze, které by mohly způsobit
onemocnění

6.

o hlášení

pedagogovi při jakýchkoliv negativních změnách svého zdravotního stavu i

změnách svých spolužáků
7.

o dodržování protiúrazové prevence, postupu při vzniku úrazu svém i svých spolužáků

8.

o rizicích ohrožení zdraví života / doprava, pobyt v budovách i v přírodě, kontaktu se
zvířaty, cizími lidmi, jedovatými bylinami atd./

9.

o dodržování bezpečnosti her v přírodě

10. o přísném zákazu vzdalování se od třídy / skupiny / bez vědomí svého pedagoga
11. o ostraze majetku svého i cizího / peníze, mobily, fotoaparáty atd./
12. o dodržování bezpečnosti i protipožárních pokynů platných v ubytovacích objektech
13. o dodržování stanoveného režimu dne a pokynech vydaných pro dobu nočního klidu
14. o nutnosti mít u sebe průkaz pojištěnce
15. o nutnosti si před odjezdem na výlet v předstihu odhlásit stravování ve ŠJ / pokud se žák
stravuje v ŠJ /
16. jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1.9.2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků o bezpečnosti v době hlavních prázdnin
Rizika ohrožení žáka:
-

ostraha před úrazy

-

bezpečnost sportovních a jiných her

-

odmítání šikany / neprodleně hlásí rodičům /

-

ostraha osobního majetku před zcizením

-

opatrnost při setkávání s neznámými lidmi

-

dodržování pravidel silničních provozu

-

informovat rodiče, s kým se stýkají, důvody, časové upřesnění odchodů

a příchodů

z domova
-

nevpouštět do bytu neznámé lidi, neposkytovat jim informace o rodině, majetku rodiny,
vybavení bytu

-

nepoužívat návykové látky / drogy, kouření, nekonzumovat potraviny, sladkosti nabízené
neznámými lidmi /

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků školní družiny

-

nepouštět oddělení bez dovolení p. vychovatelky

-

na vycházkách dbát na bezpečnost

-

nebrat do ruky nebezpečné předměty /sklo, inj. stříkačky apod./

-

neopouštět areál školy

-

dbát na bezpečnost při sport. hrách na škol. hřišti a v tělocvičně

-

dodržovat bezpečnost práce v pracovních činnostech (nůžky,špendlíky špejle atd.)

-

ostraha před úrazy

-

neběhat v oddělení, nehoupat se na židlích

-

dbát na bezpečnost při práci s počítačem

-

dodržovat pravidla silničního provozu

-

šikana

-

ostraha školního i osobního majetku

Školení provedl:
Datum poučení:

V Karviné 1. 9. 2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků pro exkurze
1.

Žák dodržuje pokyny doprovázejícího pedagoga.

2.

Chová se ukázněně, ví o přísném zákazu vzdalování se od třídy / skupiny / bez vědomí
pedagoga.

3.

Prostřednictvím písemného potvrzení /podepsaném

rodiči / informuje pedagoga o

nevyhnutelném používání léků a jejich dávkování.
4.

Negativní změny zdravotního stavu okamžitě hlásí pedagogovi.

5.

Je informován o protiúrazové prevenci.

6.

Zná rizika ohrožení zdraví i života.

7.

Pedagog jej seznámí s vhodností oblečení, obutí v závislosti na účelu exkurze , počasí atd.

8.

Je ostražitý na majetek vlastní i cizí.

9.

Nebere s sebou potraviny, které podléhají rychlé zkáze.

10. Před odjezdem si v předstihu žáci, stravující se ve ŠJ, odhlásí oběd.
11. Na exkurzi si nezapomenou vzít průkaz pojištěnce.
12. jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum poučení:…………………..

Poučení provedl/a:……………………..

V Karviné 1. 9. 2018

…………………………..........................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků v době LVVZ
Žák je poučen o:
-

lyžařské výzbroji a výstroji

-

bezpečném přesunu do místa konání LVVZ i zpět

-

zákazu vzít si na LVVZ hodnotné předměty

-

dodržování bezpečného chování během konání celého LVVZ

-

bezpečném chování na sjezdovce i na lanovkách - dle instrukcí svého pedagoga

-

provádění činností určených jen svým pedagogem

-

dodržení bezpečné rychlosti při lyžování s ohledem na jiné lyžaře

-

zákazu nevhodného chování vůči spolužáků

-

zákazu nošení na sjezdovku různých předmětů, které by mohly způsobit

-

zranění sobě i svým spolužákům

-

přísném zákazu vzdalování se od své třídy /skupiny/ bez vědomí svého

-

pedagoga, nevzdaluje se z objektu ani sjezdovky

-

hlášení každé negativní změny svého zdravotního stavu svému pedagogovi

-

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Školení provedl:
Dne:
V Karviné 1.9.2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků v době výcviku plavání

Žák je poučen o:
1.

dodržování pokynů dané pedagogem, cvičitelem plavání

2.

předcházení rizikům ohrožení zdraví svého i svých spolužáků

3.

ochraně svého majetku

4.

dodržování pravidel bezpečného chování cestou na bazén i zpět

5.

nošení pomůcek k výcviku určené cvičiteli plavání

6.

bezpečném chování ve prostorách sprch i na bazénu

7.

okamžitém hlášení jakékoliv změny svého zdravotního stavu pedagogovi i cvičiteli plavání

8.

dodržování protipožární prevence v objektu bazénu

9.

jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Školení provedl:
Dne:

V Karviné 1 .9. 2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Osnova poučení žáků v době výcviku bruslení
Žák je poučen o:
1.

vhodném vybavení a oblečení v době výcviku - přilba a rukavice jsou podmínkou

2.

bezpečném přesunu na zimní stadión i zpět

3.

dodržování bezpečného chování na ledové ploše i v šatnách dle instrukcí svého pedagoga

4.

provádění činností určených jen svým pedagogem

5.

dodržení bezpečné rychlosti při bruslení s ohledem na jiné bruslící žáky

6.

zákazu strkání do spolužáků a jízdě v protisměru

7.

zákazu nošení na ledovou plochu různých předmětů, které by mohly způsobit zranění sobě i
svým spolužákům

8.

zákazu nošení na led pokrmů i nápojů

9.

přísném zákazu vzdalování se od své třídy /skupiny/ bez vědomí svého pedagoga,
nevzdaluje se z objektu stadiónu

10. hlášení každé negativní změny svého zdravotního stavu svému pedagogovi
11. jiné..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Školení provedl:
Dne:

V Karviné 1.9.2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Poučení žáků pro cestu do zahraničí

1.

Žák – účastník zájezdu je povinen se podřídit pokynům pedagogického dozoru a bez
výjimky dodržovat stanovený režim platný pro zájezd.

1.

Má povinnost dodržovat pravidla slušného chování.

2.

Musí dbát na bezpečnostní předpisy a ochranu zdraví vlastního i svých spolužáků.

3.

Bez svolení pedagoga se nesmí vzdalovat od skupiny

4.

Nebere s sebou cenné předměty, které bezprostředně neslouží k nezbytným potřebám na
zájezdu.

5.

Dbá o bezpečnost sebe i svých věcí / je si za ně zodpovědný /.

6.

Má s sebou průkazku pojištěnce, platný pas a dbá celních předpisů.

Rodiče žáka/kyně/……………………………….souhlasí, aby se jejich syn /dcera zúčastnil/a
školního výjezdu do…………………………… …………………………………………….Zároveň
potvrzují, že byli seznámeni s pravidly o chování a bezpečnosti žáků při zmíněném výletu.
Podpis žáka:
Podpis rodičů:

Poučení před cestou do zahraničí provedl:
Datum poučení:
V Karviné 1.9.2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Vnitřní organizační směrnice k režimu návštěv
Vzhledem k velkému množství různě se pohybujících osob po škole vydávám tuto organizační
směrnici k režimu návštěv pro osoby, které nejsou zaměstnanci školy.

1.

Návštěvy rodičů řešte pokud možno mimo dobu vyučování (před či po konci vyučování
dané třídy).

2.

V případě, že návštěva rodiče či jiné osoby je dopředu dohodnuta s třídním učitelem či
jiným vyučujícím je nutné, aby si daný vyučující návštěvu osobně převzal u vchodu do
školy a po celou dobu pobytu této osoby ve škole za ni zodpovídá. Po skončení návštěvy
je daný vyučující povinen návštěvu doprovodit k východu ze školy a po jejich odchodu
budovu opět uzavřít.

3.

Ostatní návštěvy se snažte regulovat mimo pracovní dobu. Pokud řešíte s návštěvou věc v
kabinetě, pokuste se o nejracionálnější možný postup, aby přítomnost cizí osoby
dlouhodobě nenarušovala a neomezovala činnost ostatních zaměstnanců. V případě, že z
marketingového hlediska má návštěva důležitý charakter (firmy či jiné osoby mající na
školu vliv a pro školu užitek) a je nutné z hlediska elementárních zásad slušnosti osobu
vyslechnout a diskusi neutínat, je možno využít místnosti „školní klub“ či jiné prostory
školy, aby pracovní proces nebyl narušován.

4.

Z bezpečnostního hlediska dále není možné, aby se žáci s cizími osobami pohybovali po
škole žáci, a to zejména před obdobím než jsou stanoveny dozory na jednotlivých patrech a
v daných prostorách školy.

V Karviné 1. 9. 2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Zásady ostrahy osobních věcí žáků v šatnách školy
-

TU pověří službou šatnáře dva pečlivé, ukázněné žáky, kteří uzamknou šatnu po prvním zvonění na
první hodinu dopoledního či odpoledního vyučování; tito určení žáci nebudou za žádných okolností
půjčovat ostatním žákům klíče od šatny. V případě šatny se šatními skříňkami má každý žák svůj
klíč od své šatní skříňky. Tuto skříňku po odložení svršků musí žák vždy uzamknout. Žák je
povinen šatní skříňku udržovat během školního roku v čistotě a pořádku.

-

Učitelé konající dozor na chodbách, stejně jako ostatní vyučující budou dbát zvýšené pozornosti, aby
se v okolí šaten nepohybovaly cizí osoby či žáci jiných ročníků; jakoukoliv cizí osobu je nutné ihned
prověřit.

-

Žáci nesmí v kapsách oděvů uzamčených v šatně nechávat jakékoliv cenné věci / peníze, průkazky,
mobily, MP3 a MP4 přehrávače, tablety, klíče a jiné cenné předměty /.

-

Žáci nenechávají po vyučování v šatnách osobní věci

-

Žák má po započetí výuky i o přestávkách přístup do šatny pouze s vědomím učitele a za doprovodu
šatnáře.

-

Žáci upozorňují pedagoga vykonávajícího dozor v přízemí na pobyt cizích osob, žáků jiných
pavilónů v prostorách šaten.

-

Pedagogové vykonávající dozor v přízemí procházejí před vyučováním i o přestávkách prostory
přilehlých šaten v daném pavilonu.

-

Pedagogové vyučující 1. hodinu dopoledního a odpoledního vyučování zjišťují po příchodu do třídy,
zda je šatna zamčena.

-

Kontrolu uzamčených šaten provede rovněž denně po 8,00 hod. pan školník a případné nedostatky
oznámí vyučujícímu dané třídy.

-

Jsou-li zámky šaten poškozeny, nezabezpečují ostrahu odložených oděvů a obuvi žáků, mohou si
šatnáři zapůjčit u pana školníka náhradní zámky na dobu 24 hodin.

-

Po skončení dopoledního i odpoledního vyučování šatnáři odemykají šatnu třídy za dohledu
vyučujícího, který žáky měl v poslední vyučovací hodině.

-

Žák hlásí pedagogovi, který ho vyučoval v poslední hodině, jakoukoliv ztrátu oděvu či obuvi
uložených v šatnách i jejich poničení.

-

Při řešení případných ztrát, poškození věcí žáků ze šatny spolupracují pedagogové, kterým žáci
ztrátu hlásili i třídní učitelé. Pedagog, kterému byla tato ztráta či poničení věcí nahlášeno, neprodleně
informuje ředitele školy o vzniklé situaci a dohodnou se na dalším postupu řešení.

-

Doporučuje se, aby žák měl své věci pokud možno podepsány či jinak označeny, aby se zabránilo
případným nejasnostem

-

Podmínky odškodnění ztráty, poničení věcí uložených v šatnách:


okamžité hlášení ztráty, poničení věci pedagogovi, který jej vyučoval v poslední hodině



čestné prohlášení rodičů o nákupu věci, udáním ceny za nákup, stáří věci /nejlépe doložit
paragonem /



žák si vyzvedne tiskopis u paní referentky

V Karviné 1. 9. 2018

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Čísla tísňových volání:
HASIČI:

150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:

155

POLICIE:

158

MĚSTSKÁ POLICIE:

156

SOS - tísňová volání:

112

POLICIE KÁ 7:

596342333

POLICIE KÁ 6:

974734651

NEMOCNICE KÁ 4:

596383111

NEMOCNICE KÁ 6:

596380111

LINKA DŮVĚRY:

596318080

LINKA BEZPEČÍ:

596115822

CENTRUM DROG. POMOCI:

596316808

OKRESNÍ HYG. STANICE:

596397111

PEDAG. PSYCH. PORADNA:

596311196

LINKA: 182

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Majakovského pro školní rok
2017/2018
1. Pohotovostní a poruchové služby:
- Lékaři dětí:
MuDr. Canibalová

596 311 762

MuDr. Dvořáková

596 316 065

MuDr. Kubátková

596 344 105

MuDr. Petro

596 363 004

MuDr. Smetanová

596 314 591

Záchranná služba

155

Dispečink sanitek

596 344 445

Nemocnice Karviná 4

596 383 111

OHS Karviná

596 397 111

Centrum drogové pomoci

596 316 808

Ped.psychologická poradna

596 311 996

Poruchy vody

596 312 251

Poruchy elektřiny

596 671 130

Linka důvěry

596 318 080

Linka bezpečí

596 115 822

Policie Karviná 7

596 342 333

Městská policie Karviná

156

Hasiči

150

Linka tísňového volání

112

2. Pracovníci pověření poskytováním předlékařské první pomoci
Mgr. Ciosková – zdravotník, Lenka Poláchová

3. Poskytování technické pomoci
- Údržba:Rudolf Hába – školník(605 869 561)
- Telefony: pavilon A – vedení školy, kancelář paní referentky, místnost školníkovny; budova ŠD,
místnost vedoucí ŠJ

4. Hlášení úrazů, havárií, ohrožení, mimořádných situací:
- V případě úrazu je nutné ihned informovat ředitele školy (paní referentku, ZŘ). Totéž platí i
v případech jiných mimořádných situací (vloupání, požár, teroristický útok)

5. Prostory pro poskytování 1.pomoci
-

Třídy, kabinety, sborovna

- Umístění lékárniček: školníkovna, cvičná kuchyňka – přízemí; kancelář paní referentky – 1.patro,
sborovna školy, kabinet TV, školní jídelna, školní družina

6. Doprava raněných – záchranná služba
V Karviné 1. 9. 2018

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
RANNÍ PROVOZ: 6:00 – 7:45
Ranní provoz je zaměřen především na odpočinkovou a relaxační činnost. Činnost probíhá
individuální formou – volné hry, kreslení, četba z knih a časopisů, hry na PC
ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11:45 – 16:00
Odpolední provoz navazuje na ukončené dopolední vyučování a je rozdělen do několika fází:






11:45 – 14:00 hodin – příchod dětí ze školy, osobní hygiena, oběd, rekreační a
odpočinková činnost (může být hromadná, skupinová i individuální – četba, poslech,
vyprávění, relaxační hry, zpěv, kresba, společenské a konstruktivní hry)
14:00 – 15:00 hodin – zájmová činnost:
o pracovně- technická a výtvarná činnost – procvičování jemné motoriky, vedení
k samostatné činnosti, rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby,
malby, pracovních dovedností, práce s přírodninami, keramickou hlínou,
textilem, papírem, přírodninami
o přírodovědná činnost – rozvoj zájmu o přírodu, výchova k ohleduplnému a
šetrnému přístupu k přírodě, ekologická problematika a ochrana životního
prostředí, pozorování přírody a její proměny
o sportovní činnost – kolektivní, pohybové a závodivé hry, dopravní soutěže,
zdokonalování sportovních zdatností, upevňování morálních vlastností,
potlačování nesportovního chování, vytváření kladných citových vztahů ke
sportu
o hudebně- pohybová činnost – poslech hudby, nácvik písní a tanečků, pohybové
hry, dramatizace písní, hra na Orffovy nástroje, procvičování rytmu
o společensko- vědní činnost – svátky, zvyky, tradice, dopravní výchova, besedy,
povídání o změnách v přírodě, první pomoc, dramatizace různých námětů
o vycházky s určitým zaměřením
o pobyt na školním hřišti
15:00 – 16:00 hodin – hygiena, svačinka, příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,
opakování učiva formou didaktických her, činnost dle spontánního výběru, úklid her a
oddělení, odchod domů

V Karviné dne 1.9.2018

……………………………………………..

……………………………………………..

Poláchová Lenka, vedoucí ŠD

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1. Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku
2. Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD
3. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy
4. Při výjimečném, samostatném odchodu dítěte z družiny musí dítě předložit vychovatelce
písemné sdělení zákonného zástupce s přesnými údaji o odchodu (datum, jméno dítěte,
hodina odchodu, podpis zákonného zástupce).
5. Dítě není možno pustit domů po předchozím telefonickém hovoru
6. Zákonný zástupce odhlašuje dítě z docházky do družiny písemnou formou
7. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně nebo
nějakým zásadním způsobem porušil vnitřní řád školní družiny, kázeň a pořádek, nebo
ohrozil zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních
ORGANIZACE ŠD

1. Školní družina má 2 oddělení
2. Provozní doba ŠD je denně 6:00 – 7:45 a 11:45 – 16:00
3. Poplatek za ŠD se platí v měsících září, říjen, leden, duben, a to vždy do 15. dne daného
měsíce
4. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do ukončení provozu ŠD a nebude možno se
s ním telefonicky spojit, bude dítě podle § 39, zákona č. 359 sb. z roku 2000 o sociální
ochraně dětí předáno příslušné sociální pracovnici
5. Za předávání žáků ze ŠD na ranní vyučování zodpovídá vychovatelka, taktéž ze školy do
ŠD po 4. vyučovací hodině. Po 5. nebo 6. vyučovací hodině (popřípadě odpoledním
vyučování) zodpovídá za předávání žáků do ŠD vyučující
6. Žáci končící po 4. vyučovací hodině přicházejí na oběd pod vedením své vychovatelky.
Na žáky končící později dohlíží pedagog mající v jídelně službu. Po obědě se žáci sami
vracejí do svého oddělení
7. V době nepřítomnosti jedné z vychovatelek se může oddělení spojit jen v případě, že
počet žáků nepřesáhne 30
8. Pokud žáci docházejí do kroužků realizovaných školou, zodpovídá za jejich bezpečnost
vyučující. Za mimoškolní aktivity zodpovídá zákonný zástupce
9. V době nemoci nebo nepřítomnosti žáka odhlašuje obědy u vedoucí jídelny zákonný
zástupce. Z nepřítomnosti omluví dítě i ze ŠD

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

10. Do ZUŠ a jiných zájmových kroužků odcházejí žáci na základě vyplněné přihlášky do
ŠD
11. Pitný režim je zajištěn nápojem přinášeným ze školní jídelny
BOZP

1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ta, která jsou uvedena ve školním
řádu. Pokud ŠD využívá pro svou činnost odborné učebny (např. tělocvična, počítačová
učebna), řídí se příslušnými řády těchto učeben
2. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o tomto poučení je uveden
v třídních knihách jednotlivých oddělení a v sešitě poučení
3. Před akcemi realizovanými mimo areál školy jsou žáci opětovně poučeni o BOZP a
záznam je proveden v třídních knihách jednotlivých oddělení
4. Před akcemi realizovanými mimo provozní dobu ŠD jsou žáci poučeni o BOZP a
záznam je proveden v sešitě poučení

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Žák navštěvující ŠD má právo účastnit se všech akcí pořádaných ŠD
2. Žák navštěvující ŠD má právo využívat všechny prostory ŠD
3. Zákonný zástupce dítěte má právo být informován o všech akcích pořádaných ŠD
4. Zákonný zástupce dítěte má právo účastnit se akcí pořádaných pro rodiče a děti
navštěvující ŠD
5. Zákonný zástupce dítěte má právo informovat se o chování svého dítěte ve ŠD
6. Žák navštěvující ŠD má povinnost se ve ŠD chovat slušně, dbát pokynů vychovatelek,
respektovat ostatní žáky
7. Žák navštěvující ŠD má povinnost dodržovat vnitřní řád školní družiny
8. Žák navštěvující ŠD má povinnost šetrně zacházet s hrami a s ostatním vybavením ŠD a
v případě úmyslného poškození uhradit vzniklou škodu
9. Žák navštěvující ŠD nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo ostatních osob
10. Žák navštěvující ŠD nosí do družiny cenné věci (mobil, tablet, apod.) na vlastní
zodpovědnost
11. Žák navštěvující ŠD má povinnost dbát vlastní bezpečnosti ve všech prostorách ŠD
12. Žák navštěvující ŠD má povinnost chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a každý
úraz, nevolnost nebo náznak šikany hlásit vychovatelce
13. Povinnost zákonného zástupce dítěte vyplývají z kapitoly Přihlašování a odhlašování

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

DOKUMENTACE

Ve školní družině se vede následující dokumentace:










Přihlášky do ŠD
Přehled výchovně vzdělávací práce
Docházkový sešit
Celoroční plán činností
Měsíční plán činností
Sešit poučení
Kniha úrazů
Vnitřní řád školní družiny
Režim dne ve školní družině

V Karviné dne: 1.9.2018

Poláchová Lenka, vedoucí ŠD

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
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Vnitřní směrnice k bezpečnosti žáků i ostrahy budov
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná – Mizerov Majakovského 2219


Vstup do budovy umožňuje pouze p. školník /popř. vyučující/.



Vchod bude odemčen p. školníkem v 7,40 hodin a v 8,00 hodin uzavřen.



Žákům, kteří začínají výuku dle rozvrhu v 7.00 hodin a výjimečně v 8,55hod. umožní vstup
do budovy p. školník (v 6.55 – 7.00 a v 8,45 -8.55) pan školník setrvá v tuto dobu ve
vestibulu školy, aby se nikdo cizí do budovy nedostal.



Pokud by rodič přinesl dítěti svačinu či jinou potřebu, zvonkem na dveřích se spojí s panem
školníkem či paní referentkou, kterým sdělí účel své návštěvy a vyčká jejich příchodu



Pokud se pedagog domluví s rodičem žáka, že jej má během dne navštívit, je povinen rodiči
odemknout dveře školy osobně a zase za ním osobně dveře uzavřít. Není možné poslat s
klíčem žáka.



Žákům je zakázáno otevírat dveře zadního vchodu/směr školní jídelna a školní hřiště/ jiné
osobě či kterémukoliv žáku naší školy.



Pokud žák musí odejít ze školy dříve, otevírá mu dveře hlavního vchodu zásadně vyučující.
Tím zabrání vstupu cizí osoby.



Vyučující poslední hodiny osobně otevře dveře žákům a je zodpovědný za to, že nikdo cizí
do budovy nevstoupí.



Pokud žák přichází od lékaře, budou mu otevřeny dveře osobně p. ekonomkou nebo
referentkou.



Systém návštěv je řešen zvláštní směrnicí, obecně platí, že každou ohlášenou či neohlášenou
návštěvu vyzvedá u vchodu do budovy konkrétní vyučující, popř .pan školník, paní
referentka.

V Karviné 1.9.2018

Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mizerov,
tel./fax.: 596 311 196, skola@zs-majakovskeho.cz

Doporučení k udělování výchovných opatření:
Následující tabulka jednotlivých kázeňských opatření byla schválena na pedagogické radě dne 25.8.2009 a snaží se
rámcově zachytit nejčastější druhy prohřešků a stanoví orientační udělování výchovných opatření. Tabulka je
každoročně aktualizována a schvalována na úvodní pedagogické radě. Zároveň je nutné zdůraznit individuální přístup
k jednotlivým žákům, u závažnějších prohřešků budeme řešit ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Karviná,
konkrétními odbory MMK, kurátory atd. Výchovná opatření pak řešit dle návrhu třídních učitelů na pedagogické radě.
 časté zapomínání pomůcek a úkolů (8 – 12 x), v případě 1. a 2.ročníku cca 15x, 3. – 5. ročník cca
10x
 špatná pracovní morálka (nekázeň, vyrušování, nevhodné chování ke spolužákům)
 použití mobilního telefonu ve výuce

NTU

 ubližování spolužákům
 pozdní příchody do vyučování a do hodin
 porušování školního řádu (vyzvánění mobilního telefonu, petardy ve škole,…)
 3 zápisy (poznámky) v ŽK
 zničení osobního majetku spolužáků (1 případ)
 velmi časté zapomínání pomůcek a úkolů (nad 10 do 20), u 1. – 2. ročníku 15 – 30 případů, u 3. –
5.ročníku 10 – 20 případů
 opakované porušování školního řádu (opakované vyzvánění mobilního telefonu, zapalovač, cigarety
včetně elektronických, sklíčka,…)
 nevhodné chování ve vyučovacích hodinách ( příliš časté vyrušování)
 opakované používání mobilního telefonu ve výuce
 vulgární chování vůči spolužákům (nadávky)
 ubližování spolužákům (opakované)

DTU

 nevhodné chování k vyučujícím (drzé chování, odsekávání, neadekvátní reakce vůči pedagogickým
pracovníkům)
 drobná krádež (svačina, ...)
 úmyslné poškození školního majetku (drobnějšího)
 1 zápis v třídní knize (3 – 6 poznámek v ŽK)
 náznaky šikany
 neomluvená absence (do 5 neomluvených hodin – cca 1 den)
 nevhodné chování o přestávkách s ohledem na veřejnost (pokřikování z oken na občany, vyhazování
předmětů,…)
 neustálé zapomínání pomůcek a úkolů (nad 20 případů)
 vulgární chování k zaměstnancům školy (pedagogům i ostatním pracovníkům školy)
 úmyslné ublížení spolužákovi
 úmyslné ničení školního majetku

DŘŠ

 krádeže + trestná činnost
 šikana
 drogy, alkohol, cigarety včetně elektronických (konzumace či držení za účelem konzumace)
 manipulace s ohněm, výbušninami a ostrými předměty
 vysoká absence (neomluvená nad 5 hodin)

2. stupeň

 šikana, drogy, alkohol,cigarety,vč.elektronických,trestná činnost, krádeže, neomluvená absence nad
10 hodin.

3. stupeň

 šikana, drogy, trestná činnost ve zvýšené míře
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PRAVIDLA PRO DĚTI
K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU
1.

Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a
adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se
seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo
nedovolí.

2.

Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo
podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

3.

Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové
stránky nebo počítače.

4.

Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a
prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo
lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a
sejděte se na bezpečném veřejném místě.

5.

Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou
přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o
Tebe starají).

6.

Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto
zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

7.

Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo
z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité
informace a významně poškodit software počítače.

8.

Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních
výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.

9.

Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného
pohlaví apod.).

10. Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude
obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to
respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat.
11. Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy
můžeš internet používat a jak dlouho.
12. Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak
lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.
13. Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to rodičům.

Poučeníní provedl:
Dne:
V Karviné 1.9.2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy
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Režim pedagogického pracovníka
Pro pedagogické pracovníky jsou závazné pokyny dané Pracovním řádem pro zaměstnance škol a
školských zařízení č. j. 14 269 / 2001, Zákoníkem práce č. 65 / 1965 ve znění 312/2002 Sb.,
Režimem školy, pokyny ředitele školy k pořádání různých akcí.
1.

Nemůže-li se pedagog dostavit do školy, ohlásí tuto skutečnost v nejkratším možném čase
vedení školy.

2.

Svůj ranní příchod do školy vyznačí v sešitě Evidence pracovní doby, seznámí se se zástupy
za nepřítomné, všemi úkoly, pokyny ředitele školy zveřejněnými na nástěnce ve sborovně.

3.

Pedagog je přítomen na pracovišti nejméně 20 minut před započetím své výuky.

4.

Změny rozvrhu nebo výměny hodin projedná s dostatečným předstihem se zástupcem
ředitele.

5.

Do vyučovací hodiny nastupuje vyučující přesně se zvoněním, dodržuje délku vyučovací
hodiny.

6.

Během vyučování není dovoleno posílat žáky mimo budovu bez vědomí zákonných
zástupců / podrobnosti viz Vnitřní režim školy /.

7.

Informaci o zkráceném vyučování je vyučující povinen oznámit rodičům prostřednictvím
ŽK, ověřit podpis rodičů a parafovat jej.

8.

Odchod s žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí včas zástupci ředitele školy příslušného
stupně k zajištění suplování, výměny hodin, zapíše jej do knihy vycházek a oznámí tuto
skutečnost rodičům prostřednictvím ŽK a opět ověří jejich podpis. Vyučující odevzdává ZŘ
formulář organizační zajištění akce – součástí je řádné poučení žáků před každou akcí.

9.

Při jiných akcích / i odpoledních / oznámí prostřednictvím ŽK rodičům informace o místě a
času srazu i návratu a opět parafuje jejich podpis.

10. Třídní knihu odnáší do první vyuč. hodiny vyučující., není přípustné, aby vyučující pro
třídní knihu posílal do sborovny žáky
11. Třídní knihu odevzdávají každý den vyučující poslední hodiny do uzamykatelné skříňky ve
sborovně školy.
12. Třídní knihy odevzdají vždy v pátek vyučující poslední hodiny zástupci ředitele školy
k pravidelné týdenní kontrole.
13. Třídní výkazy a katalogové listy obou stupňů se nachází u zástupce ředitele a tř. učitelé je
mají u sebe jen na dobu nezbytně nutnou, přičemž každý vyučující zodpovídá za to, že po
dobu zapůjčení dokumentace budou v případě nepřítomnosti pedagoga tyto dokumenty
uzavřeny v uzamykatelné skříňce v kabinetu pedagoga.
14. Dokumentaci vede tř. učitel řádně dle pokynů MŠMT.
15. Pokud se pedagog nemůže zúčastnit pedagog. rady , je povinen se omluvit řediteli školy a
zajistit veškeré vyplnění příslušných formulářů a podat informace a pokyny příslušnému
zástupci ředitele.
16. Pedagog bere ohled na výsledky lék. vyšetření, zpráv pedagog.poraden a na sdělení rodičů.
Třídní učitel průběžně seznamuje ostatní vyučující dané třídy s novými skutečnostmi o
žákovi.
17. Pracovník zároveň chrání citlivé údaje o žácích v oblasti osobních údajů, rodinných poměrů,
zdravotního stavu atd., není – li to nezbytně nutné ohledně správní či řešení trestné činnosti.
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18. Třídní učitel je zodpovědný za kontrolu formuláře o zdravotní způsobilosti žáka a v případě
zákonnými zástupci uvedeném zdravotním problémům žáka pracuje s touto informací tak,
aby nedošlo k ohrožení zdraví žáka; o této skutečnosti informuje ostatní vyučující na poradě
19. Třídní učitel může uvolnit žáka z vyučování na dobu 1 vyučovacího dne, jinak musí dát
zákonný zástupce žádost řediteli školy. Tříd. učitel se k žádosti vyjádří kladným či
záporným způsobem. Na tomto základě se ředitel školy k této žádosti vyjádří.
20. Tř. učitel si vede osobní zápisník pedagoga- zapisuje do něj přestupky žáků, které pak může
využít při jednání s rodiči problémových žáků; každé případné jednání se zákonnými
zástupci by si vyučující měl nechat podepsat zákonnými zástupci žáka, což pomůže to při
jednání s rodiči na výchovné komisi.
21. Úrazy žáků zapisuje vyučující neprodleně do Knihy úrazů (viz zápisy o úrazech).
22. Tř. učitelé vedou Sešit poučení a veškerá poučení píší do tohoto sešitu a jsou povinni jej
nechat podepsat žáky dané třídy. Totéž platí i u vyučujících v odborných učebnách. Některá
poučení stačí zapsat do třídní knihy – např.poučení před jednodenním státním svátkem.
23. Pracovník dodržuje mlčenlivost v citlivých oblastech týkajících se mezd, personalistiky a
interních záležitostí školy.
24. Pracovník se seznámí s plánem práce na daný měsíc, daný týden a v termínech akcí, pokud
to není nevyhnutelné, neplánuje návštěvu lékaře či jiné osobní záležitosti.
25. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření, ošetření ve zdravotnickém
zařízení na dobu nezbytně nutnou, pokud jej nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Na
pokyn ředitele školy o této návštěvě je pracovník povinen předložit potvrzení lékaře
s uvedením data a doby návštěvy.
V Karviné 1.9.2018

.............................................................
Mgr. Roman Hamrus
ředitel školy
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Doporučení pro práci s nadanými žáky
1.Péče o nadanou populaci je součástí vzdělávací politiky vyspělých zemí. Je žádoucí:
a) identifikace nadaných jedinců
b) nabídka vhodných vzdělávacích postupů tak, aby nikomu nebyla odepřena možnost
rozvoje potenciálu na nejvyšší možnou míru
2.

Zahájení systematické péče:
Mezi nejdůležitější kroky k započetí péče o nadané žáky patří:
a) seznámení pedagogů s pojmy „nadané dítě“ a s charakteristikou „nadaných dětí“
b) identifikace nadaných žáků (konzultace s rodiči, s PPP, ve škole-konzultace
pedagogů)
c) stanovit zásady výchovy a vzdělávání nadaných dětí
Velmi důležitým krokem je, aby samotní učitelé dokázali rozpoznat nadané žáky a aby byli
vybaveni pro práci s těmito dětmi (nutná spolupráce s institucemi – PPP; další vzdělávání
pedagogů v této oblasti a samostudium literatury na toto téma).

3.

Oblasti, kde se nadání může projevit:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

obecná intelektová schopnost
specifická akademická schopnost
kreativní, produktivní myšlení
„vůdcovské“ schopnosti
psychomotorické schopnosti

Atypické znaky mimořádně nadaných dětí:
a) předčasnost – první kroky ve zvládání určité oblasti činí dříve, než je běžné,
b) trvání na vlastním tempu a postupu – učí se rychleji (a také jiným způsobem) než
ostatní děti; potřebují minimální pomoc dospělých, většinou se učí samy. Objevy, ke
kterým dojdou v oblasti zájmů, je uvádějí v nadšení a motivují dál. Tvoří nové
způsoby řešení – jsou tvořivé,
c) mimořádná vnitřní motivace – usilovně zvládají danou oblast, „zakousnou se“ do
problému, je pro ně typický intenzivní a neutuchávající zájem, jsou schopny
maximálního soustředění, problém chtějí zvládnout za každou cenu.

5.

Osobnostní rysy nadaných dětí:
a) silná osobnost – působí většinou dosti suverénním dojmem, avšak někdy se ve škole
mohou jevit jako skromní a tiší jedinci; v jiném prostředí vystupují dominantně,
b) silná motivace,
c) nonkonformismus,
d) cílevědomost,
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e) angažovanost,
f) originální myšlenky.
6.

Problémy nadaných dětí:
a) vnitřní asynchronie,
b) vztahy k vrstevníkům,
c) vyhýbání se rizikům,
d) zvýšený sebekriticismus,
e) multipotencionalita,
f)

7.

deprese, sebevražedné sklony, pocit viny.

Způsob výuky mimořádně nadaných:
a) Plán pedagogické podpory (podpůrná opatření 1.stupněú
b) individuální vzdělávací plány,
c) prohlubování, doplnění, rozšíření vzdělávacího obsahu,
d) zadávání zvláštních (specifických) úkolů,
e) zapojování do samostatných rozsáhlejších projektů,
f)

akcelerace (přeskočení ročníku),

g) účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky.
8. V případě zjištění nadání a mimořádného nadaného žáka informuje vyučující žákova třídního
učitele, který vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP):
- na tvorbě PLPP se podílejí všichni učitelé předmětů, kde se projevuje žákovo nadání,
- s PLPP seznámí třídní učitel žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další
pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu, seznámení s PLPP potvrdí všichni
jmenovaní svým podpisem,
- poskytování podpůrných opatření prvního stupně průběžně třídní učitel ve spolupráci s ostatními
vyučujícími vyhodnocuje, v případě potřeby průběžně PLPP dle potřeb aktualizuje, nejpozději po 3
měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP škola
vyhodnotí, zda podpůrná opatření jsou dostatečná, pokud tomu tak není, doporučí výchovný
poradce zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení,
- pokud poskytovaná podpůrná opatření jsou dostatečná, vyučující pokračují v jejich realizaci dle
potřeb žáka.
8.
Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka mimořádně
nadaného
- pokud jsou podpůrná opatření nedostatečná, doporučí třídní učitel zákonnému zástupci žáka využít
poradenské pomoci školského poradenského zařízení (PPP),
- škola předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení (ŠPZ),
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- pokud ŠPZ doporučí žákovi a škole Individuální vzdělávací plán (IVP), požádá zákonný zástupce
žáka ředitele školy o vypracování IVP,
- ředitel žádost posoudí a pověří výchovného poradce a třídního učitele ve spolupráci s ostatními
vyučujícími o vypracování IVP,
- třídní učitel spolupracuje s výchovným poradcem, vyučujícími a ŠPZ při vypracování IVP bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíci od obdržení doporučení,
- IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku,
- s IVP jsou seznámeni všichni vyučující žáka, žák, zákonný zástupce žáka, kteří tuto skutečnost
potvrdí svým podpisem, poskytování vzdělávání podle IVP poskytuje škola na základě
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka,
- ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a
poskytuje žákovi, zákonnému zástupci a škole vhodnou podporu.

V Karviné 1.9.2018

Mgr. Roman Hamrus
Ředitel školy
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných
opatření § 16 školského zákona.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně integrovány v běžných třídách se
svými vrstevníky. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme velkou pozornost. Naše
výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, např. Pedagogicko–
psychologickou poradnou v Karviné – Ráji (Prameny 591/4) a karvinským Speciálním
pedagogickým centrem, kde je zajišťována odborná diagnostika.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:
- podpůrné opatření prvního stupně uplatňujeme na naší škole bez doporučení školského
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP),
- při zjištění obtíží žáka a speciálních vzdělávacích potřeb spolupracují vyučující a třídním učitelem,
- třídní učitel je zodpovědný za sestavení PLPP,
- s PLPP seznámí třídní učitel žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další
pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu, seznámení s PLPP potvrdí všichni
jmenovaní svým podpisem,
- PLPP průběžně aktualizujeme v souladu s vývojem obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
- poskytování podpůrných opatření prvního stupně průběžně třídní učitel ve spolupráci s ostatními
vyučujícími vyhodnocuje, v případě potřeby průběžně PLPP dle potřeb aktualizuje, nejpozději po 3
měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP škola
vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů, pokud tomu tak není,
doporučí třídní učitel zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského
zařízení,
- pokud poskytovaná podpůrná opatření budou dostatečná, vyučující pokračují v jejich realizaci dle
potřeb žáka.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně:
- pokud žákovi nestačí k naplnění vzdělávacích potřeb poskytnutí podpůrných opatření prvního
stupně, doporučíme žákovi a jeho zákonnému zástupci využít poradenské pomoci školského
poradenského zařízení (PPP nebo SPC) za účelem posouzení žákových speciálních vzdělávacích
potřeb,
- škola předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení (ŠPZ),
- pokud ŠPZ doporučí žákovi a škole Individuální vzdělávací plán (IVP), požádá zákonný zástupce
žáka ředitele školy o vypracování IVP,
- ředitel žádost posoudí a pověří výchovného poradce a třídního učitele ve spolupráci s ostatními
vyučujícími o vypracování IVP,
- třídní učitel spolupracuje s výchovným poradcem, vyučujícími a ŠPZ při vypracování IVP bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíci od obdržení doporučení,
- s IVP jsou seznámeni všichni vyučující žáka, žák, zákonný zástupce žáka, kteří tuto skutečnost
potvrdí svým podpisem, poskytování vzdělávání podle IVP poskytuje škola na základě
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka,
- ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a
poskytuje žákovi, zákonnému zástupci a škole podporu,
- IVP je závazný dokument pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí
dokumentace žáka ve školní matrice.
V Karviné 1. 9. 2018

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy
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