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Obecná ustanovení 

Cílem tohoto dokumentu je uspořádání vzájemných vztahů, tak aby byly zajištěny 
podmínky vzdělávání a rozvoje dětí, rodičů a průvodců v Lesní základní škole Devětsil. Rodiče 
společně se svými dětmi si školu vybírají. Průvodci vstupují do pracovních vztahů se školou. 
Všechny zúčastněné strany tím dobrovolně přijímají závazek řídit se těmito pravidly. 

Vymezení pojmů a zkratek 
dítě – žák základní školy 
rodič – rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka 
průvodce – pedagogický pracovník školy 
ŠVP – školní vzdělávací program 
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1. Pravidla provozu školy 

Rytmus dne ve škole 
1. Vyučování probíhá mezi 8:30 a 14:30 anebo podle individuálního vzdělávacího plánu 

žáka. Odpolední školní družina je k dispozici od 14.30 do 16:30. Budova a areál školy je 
k dispozici dětem od 8.00. 

2. Výukové bloky obvykle trvají 45 minut. Mezi výukovými bloky je zařazena přestávka v 
délce minimálně 10 minut, přičemž alespoň jedna z dopoledních přestávek vždy trvá 
minimálně 20 minut. O začátku přestávky rozhoduje vždy průvodce podle aktuální 
situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby dětí. Přestávka na oběd 
trvá nejméně 30 minut. 

Vyzvedávání dětí a přítomnost rodičů ve škole 
1. Rodiče vyzvedávají děti po konci vyučování ve 14:30 nebo na konci školní družiny 

v 16:30. V ostatních časech vyzvedávají děti jen po předchozí domluvě 
v odůvodněných případech. 

2. Pokud nebude s rodiči dítěte domluveno jinak, pak jsou děti po vyučování nebo ze 
školní družiny předávány rodiči nebo jiné osobě rodičem předem pověřené. 

3. K předávání a vyzvedávaní dětí rodiče využívají primárně vyhrazené parkovací místo. 
Do školy rodiče vstupují za přítomnosti průvodce nebo po dohodě s průvodcem. 
Návštěva vyučování je možná po předchozí dohodě. Pohyb po areálu školy je bez 
předchozí dohody pro rodiče možný pouze v době předávání nebo vyzvedávání dětí. 
Pohyb cizích osob v areálu školy je zakázán. 

4. V případě vyzvednutí dítěte v jiný čas než 14.30 a 16.30 nesou rodiče odpovědnost za 
zavření brány do areálu školy. 

5. Příchodem do areálu školy a kontaktem s dítětem za něj rodiče přebírají zodpovědnost. 
V areálu školy nadále dodržují tento školní řád. 

Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti 
1. Dítě se účastní výuky podle rozvrhu hodin nebo pokynů průvodců. Dítě na vyučování 

přichází včas. 
2. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte neprodleně sms zprávou na tzv. terénní telefon. 

Nejpozději do 3 dnů od jejího začátku dokládají její důvody. Uvolnění dítěte z vyučování 
je možné pouze na základě výslovné dohody s průvodcem.  

3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
rodičů zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní 
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

Organizace vzdělávání mimo budovu školy 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním průvodcem. Společně s 
ním může akci zajišťovat i další osoba, pokud je zletilá a způsobilá k právním úkonům. 
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2. Škola oznamuje akci konanou mimo školu rodičům nejpozději 2 dny před konáním 
akce, včetně místa předávání a vyzvedávání dětí. 

3. Při přecházení dětí na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se děti řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny průvodce či doprovázejících osob. Před 
takovýmito akcemi průvodce děti poučí o bezpečnosti.  

Terénní telefon 
1. Průvodce každé skupiny dětí má v době školního vyučování u sebe tzv. terénní 

mobilní telefon. Telefonní číslo je 775 387 181.  
2. Rodiče bez odkladu oznamují na terénní telefon nepřítomnost dítěte ve vyučování, 

zpoždění příchodu do školy a další akutní informace ovlivňující přítomnost dítěte ve 
škole.  K předání informace volí rodiče primárně formu SMS. Průvodce volá rodičům 
v případě akutních zdravotních komplikací u dítěte, které znemožňuje jeho pobyt ve 
škole. Terénní telefon neslouží ke konzultacím s průvodci, ani ke sdělování výsledků 
vzdělávání. 

Výkon dohledu 
V době přítomnosti dětí ve škole jsou bez přerušení pod dohledem. Dohled probíhá 
také před začátkem vyučování a o přestávkách. V odůvodněných případech, zejména 
o přestávkách a akcích konaných mimo budovu školy, může škola zajistit výkon 
dohledu nad dětmi prostřednictvím řádně poučené dospělé osoby v zaměstnaneckém 
nebo obdobném vztahu ke škole. Dohled pouze zajišťuje bezpečnost dětí a nijak 
nenahrazuje vzdělávání. 

1. Práva a závazky dětí a rodičů 

Práva a závazky dětí 
1. Dítě má právo být ostatními respektováno a je vázáno povinností respektovat ostatní. 

Dítě se zavazuje vyhýbat se jakýmkoli projevům násilí, ponižování či zesměšňování. 
Dítě má právo na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání. 

2. Dítě má právo na poskytování vzdělávání v souladu se školským zákonem podle ŠVP. 
Dítě je vázáno povinností řádně docházet do školy a účastnit se vzdělávání v rozsahu 
daném rozvrhem a účastnit se aktivit, které budou školou označeny jako povinné nebo 
ke kterým se samo předem přihlásilo. Dítě se zavazuje aktivně se účastnit výuky a dle 
svých schopností nést odpovědnost za své vzdělávání.  

3. Dítě má právo na pedagogické vedení průvodci. Dítě se zavazuje řídit se pokyny 
průvodců. 

4. Dítě má právo na informace a poradenskou pomoc školy. 
5. Dítě má právo být informováno o pokroku a výsledcích vzdělávání, být včas 

informováno o případných problémech a být vedeno k jejich řešení. Dítě má právo 
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vyjádřit se k hodnocení stejně jako k jiným podstatným záležitostem týkajícím se jeho 
vzdělávání. Tomuto vyjádření bude ze strany školy věnována náležitá pozornost. 

6. Dítě má právo zakládat samosprávné orgány žáků ve škole a jejich prostřednictvím se 
obracet na ředitele školy s podněty a stanovisky. Ředitel je zavázán se těmito podněty 
a stanovisky zabývat. Dítě má právo volit a být voleno do samosprávných orgánů. 

7. Dítě se zavazuje nepoškozovat dobré jméno školy. 
8. Dítě se zavazuje využívat prostory a vybavení školy tak, aby nedocházelo k jejich 

poškození.  Dítě nese zodpovědnost za úmyslnou škodu, kterou způsobí. Dítě se 
zavazuje bez odkladu informovat průvodce o ztrátě či poškození vlastní věci nebo 
školního vybavení. 

9. Dítě se zavazuje nevzdalovat se z místa výuky nebo konání školní akce bez výslovného 
souhlasu průvodce. 

10. Dítě se zavazuje nenosit do vyučování hračky, mobilní telefony a cenné věci nebo větší 
finanční hotovost. Výjimka je možné jen po výslovné dohodě s průvodcem. 

11. Je zakázáno, aby dítě přišlo do školy nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci pod 
vlivem alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky. Je zakázáno, aby dítě do prostor školy 
nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci přineslo alkohol nebo jinou psychoaktivní 
látku, včetně tabákových výrobků. Dále je výslovně zakázáno: nosit do školy věci, které 
mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz; nosit do školy literaturu či jiné materiály s 
pornografickým obsahem, obsahující propagaci násilí či hnutí směřující k rasové či jiné 
nesnášenlivosti nebo takové materiály, které jsou způsobilé jinak ohrozit mravní 
výchovu dětí. Situace popsané v tomto odstavci jsou považovány za hrubé porušení 
školního řádu.  

12. Dítě se zavazuje dodržovat školní řád. 

Práva a závazky rodičů 
1. Rodiče mají právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče mají 

právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 
vzdělávání dítěte. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v 
záležitostech týkajících se vzdělávání jejich žáka. 

2. Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady. 
3. Rodiče mají právo po předchozí domluvě s průvodcem navštívit školu v době 

vyučování. 
4. Rodiče mají právo žádat o uvolnění dítěte z vyučování. Žádost je podána písemně a s 

řádným odůvodněním. Dítě z výuky uvolňuje ředitel nebo jím pověřený průvodce. 
5. Rodiče se zavazují zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do školy. 
6. Rodiče se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastní projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte. 
7. Rodiče se zavazují škole bez odkladu písemně oznamovat informace o zdravotní 

způsobilosti dítěte a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
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bezpečnost dítěte. Rodiče se zavazují informovat neprodleně o všech změnách 
v těchto skutečnostech. 

8. Rodiče se zavazují nepoškozovat dobré jméno školy. 
9. Rodiče se zavazují dodržovat školní řád. 
10. Rodiče se zavazují platit školné, jehož výše je určena v uzavřené smlouvě o vzdělávání. 

Školní pravidla 
Práva a závazky dětí byla ve zjednodušené podobě formulována jako školní pravidla. 

1. Zdržuji se násilí a mluvím slušně. 
2. Mluvím pravdu. 
3. Podporuji ostatní v dobrém. 
4. Věci, které mi nepatří, nechám být. 
5. Chovám s ohledem a úctou k prostředí. 
6. Když něco nevím, zeptám se. 
7. Uznávám ostatní a beru na ně ohled. 

3. Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí 

Zajištění bezpečnosti v budově školy 
1. Průvodce zajišťuje v době pobytu dětí ve škole, aby vstup do areálu školy a vstup do 

školy byly uzavřené. 
2. Pokud chce dítě za nějakým účelem opustit třídu, informuje o tom průvodce a vyčká 

na jeho potvrzení. Dítě se do třídy vrací hned po pominutí účelu odchodu. 
3. Průvodce zná v každé chvíli přesný počet dětí ve třídě a tento počet průběžně 

kontroluje. 
4. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí ve škole zajišťuje škola průvodci. 
5. Škola vede evidenci úrazů dětí, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím. 
6. Průvodci jsou povinni poskytnout první pomoc, oznamovat údaje související s úrazy 

dětí a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

Zajištění bezpečnosti mimo budovu školy 
1. Při pobytu na školní zahradě s dětmi je průvodce povinen vykonávat dozor při využívání 

herních prvků a mít neustále přehled o všech dětech, které má aktuálně na 
zodpovědnost. 

2. Při pobytu mimo vnější či vnitřní prostory školy je průvodce povinen znát počet dětí, 
se kterými opustil školní budovu a mít nepřetržitý přehled o všech těchto dětech, které 
má na zodpovědnost.  
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4. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí  

Danou oblast upravuje dokument Minimální preventivní program, který je přílohou a 
nedílnou součástí školního řádu. 

5. Pravidla hodnocení a využití výchovných opatření 
Danou oblast upravuje dokument Pravidla hodnocení a užití výchovných opatření, 

který je přílohou a nedílnou součástí školního řádu. 
 
 
 
Ve Kamenici 27.8.2021    Mgr. František Zimmel 
       ředitel ZŠ 


