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Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
1. Obecná ustanovení
Školní řád základní školy (dále školní řád)) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností
žáků a jejich zákonných zástupců ve škole; podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
zaměstnanci ve škole; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků; pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků; podmínky ukládání výchovných opatření; podmínky
pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování; poučení o povinnostech dodržovat školní řád a
odkazuje na způsob stravování.
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
Obecná vymezení práv a povinností žáků:
a) Využívat vzdělávací služby základní školy při nemocnici je právem každého žáka základní.
Žákovi střední školy mohou být poskytnuty konzultace ve všeobecně vzdělávacích
předmětech.
b) Plnění povinné školní docházky v kmenové škole (zpravidla v místě bydliště) tím není
dotčeno.
c) K zařazení do školy je nutný písemný souhlas zákonného zástupce žáka a doporučení
ošetřujícího lékaře.
d) Vzdělávání probíhá v souladu se zdravotním stavem žáka, jeho vzdělávacími potřebami
a možnostmi.
e) Při vzdělávání mohou žáci využívat zařízení školy, vzdělávací pomůcky a další vybavení
v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.

Obecná vymezení práv a povinností zákonných zástupců:
f) Zákonní zástupci a další rodinní příslušníci mají právo účastnit se vzdělávacích aktivit
svého dítěte.
g) Zákonní zástupci i žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se
vzdělávání žáka.
h) Vzdělávání včetně učebních pomůcek je školou poskytováno zdarma.
ch) Žáci a jejich zákonní zástupci jsou seznámeni s řádem školy, se mají právo obracet na
školskou radu se svými podněty a připomínkami.
Docházka do školy a průběh vzdělávání
i) Žáci do školy nedochází. Učitel přichází za každým žákem individuálně k jeho lůžku.
j) Zpravidla v den nástupu žáka do nemocnice učitel společně se žákem (popř. zákonným
zástupcem) sestavuje individuální obsah vzdělávání.
k) Obsah vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu kmenové školy, zadaných
úkolů,(pokud jsou školou zprostředkovány), ze zdravotního stavu a vzdělávacích potřeb a
možností žáka.
l) Pokud informace z kmenové školy nejsou k dispozici, vzdělává se žák podle školního
vzdělávacího programu školy při nemocnici.
m) Pokud ošetřující lékař nebo jím pověřená osoba nepovolí vzdělávání v určité denní době
(lékařské vyšetření, zákrok, rehabilitace, apod.), je výuka přerušena do doby zlepšení
zdravotního stavu a vzdělávacích možností žáka.
n) Při výuce se přednostně využívají učebnice, pomůcky a školní potřeby (školní pomůcky)
žáka. Pokud je s sebou v nemocnici nemá, poskytne školní pomůcky škola.
3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
a) Žáci a jejich zákonní zástupci mohou využívat konzultace s pedagogickými pracovníky;
čas je vždy předmětem individuální dohody.
b) Oprávněné podněty žáků ke vzdělávání vyřizuje učitel zpravidla neprodleně. Pokud to není
možné, postupuje ve spolupráci s ředitelkou školy.
c) Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávání- žák se může obrátit na kteréhokoli pracovníka školy, využívat poradenské
pracoviště.
d)Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského
zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.
e)Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců ve
škole a školském zařízení, dodržuje školní řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví
svoje, ani jiných osob. Žáci dodržují pravidla kulturního chování- používají slovíčka
DOBRÝ DEN, AHOJ, DĚKUJI, PROSÍM.
f)Všichni zaměstnanci školy se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka škole poskytne (pro potřeby školní matriky
nebo jiné důležité informace o žákovi, např. zdravotní způsobilost, apod.), jsou důvěrné.

4. Provoz a vnitřní režim školy
a) Základní škola vykonává činnost ve dnech školního vyučování a podle potřeb dětských
oddělení i během školních prázdnin.
b) Vyučování probíhá dle provozu jednotlivých dětských lůžkových oddělení dopoledne.
c) Vzdělávací činnosti probíhají podle svého charakteru, prostorových možností dětských
oddělení a zdravotního stavu dítěte na lůžku nebo v místech určených zdravotnickým
personálem.
d) Přestávky ve vyučování jsou se žáky plánovány individuálně podle jejich zdravotního
stavu.
e) Dohled nad žáky zajišťuje zdravotnický personál.
f) Vzdělávání probíhá v budovách Nemocnice MUDr. Janského 1, Znojmo, pohyb zákonných
zástupců v těchto místech podléhá pravidlům nemocnice.
5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) Zajištění bezpečnosti žáků - pacientů se řídí pravidly Nemocnice MUDr. Janského 1,
Znojmo.
b) Pokud se během vyučování zhorší zdravotní stav žáka, je povinen tuto skutečnost oznámit
učiteli zdravotnickému personálu.
c) Povolení k účasti žáka na akcích konaných mimo dětská oddělení vydává ústně
zdravotnický personál.
d) Učitel při vzdělávacích činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáka,
jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a doporučení zdravotnického personálu.
e) Účastníci výchovně vzdělávacího procesu dodržují pokyny vedoucího pracovníka
Nemocnice MUDr. Janského 1,Znojmo, který je zodpovědný za dětské oddělení. Pokud zjistí
závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu,
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech zdravotnický personál, v rámci svých
schopností a možností zabránit vzniku škody.
f) Ve všech budovách Nemocnice MUDr. Janského 1, Znojmo je zákaz kouření, požívání
alkoholu a jiných omamných látek.
g) Verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich
politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či
třídnímu původu (včetně střetů různých extremistických či etnicky/nábožensky vymezených
part a skupin) není povoleno.
h) Škola zakazuje nošení nebezpečných a zdraví ohrožujících předmětů /kuličkové pistole,
řezné nástroje, zbraně, střelivo apod./
Netoleruje se hrubé chování k ostatním lidem i zvířatům.
ch)Pracovníci školy i žáci se navzájem k sobě chovají slušně a uctivě jak ve škole, tak mimo
ni.
i) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých 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 rodiče.

Pozn.: Charakteristika šikanování
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat
žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo
skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů
nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování
věci druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování a
ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i
v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou
skupinou spolužáků.
j) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školským zákonem č.
561/2004 Sb.
k) Požívání omamných psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za
nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. V případě, že se o takovém chování škola dozví,
bude tuto skutečnost nejen hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci, ale škola je též nucena
splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí. Distribuce a
šíření OPL je v ČR zakázáno a je považováno za trestný čin či provinění, proto je škola
povinna takový čin překazit včasným oznámením věci Policii ČR. V případě výskytu látky, u
níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, pracovníci
školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat, a proto škola tuto skutečnost oznámí Policii
ČR. Učiní tak především proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je
chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy. V případě distribuce a šíření
OPL v budově školy nebo na akcích pořádaných školou škola přikročí k udělení druhého či
třetího stupně z chování na vysvědčení.
6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školy i se svěřenými učebními pomůckami šetrně
a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.
b) Veškeré ztráty a nálezy žáci oznamují zaměstnanci školy nebo zdravotnickému personálu.
7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků škola neprovádí - nevystavuje vysvědčení. Při
dlouhodobé hospitalizaci nebo pokud zákonný zástupce žáka nebo kmenová škola požádá,
posíláme kmenové škole průběžné hodnocení vzdělávání formou osobního záznamu.
b) Hlavním účelem průběžného hodnocení ve škole při nemocnici je motivovat žáka
k překonání tíživé životní situace a následné jednodušší zapojení do práce v kmenové škole.
c)Výchovná opatření ve škole neuplatňujeme.

8. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
Léčebný režim má vždy přednost před vzděláváním. Z tohoto důvodu uvolňuje z vyučování
vedle zákonného zástupce žáka také ošetřující lékař nebo jím pověřený pracovník nemocnice.
Pro omlouvání i uvolňování platí pouze ústní forma.
9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
Žáci jsou se školním řádem seznámeni přiměřeně svému věku třídním učitelem. Žáci i
zákonní zástupci jsou poučeni o povinnosti dodržovat školní řád. Školní řád je k dispozici na
jednotlivých dětském oddělení.
10. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
zástupkyně ředitelky školy.

Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy

