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Školní řád 
 
A) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo 

školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 
pracovníky, 

B) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 
C) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
D) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků, 
E) kázeňská opatření 
F) oblast prevence užívání návykových látek, 
 
 
Příloha: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 
 
A) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
s pedagogickými pracovníky 

 
 
1. Práva a povinnosti žáků 
 
Žák má právo:  
1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu 
2. na odpočinek a volný čas 
3. na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj 
4. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, sociálně 

patologickými jevy 
5. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích 
6. může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své 

znalosti 
7. na život a práci ve zdravém životním prostředí 
8. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Má právo se vyjadřovat ke všem 

rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jeho vyjádření 
musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.   

9. na informace a poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, třídního učitele, 
výchovného poradce nebo na jiné pedagogické (příp. i nepedagogické) pracovníky školy s 
žádostí týkající se jeho práv a povinností, a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí 
o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů.  
 
 

 
Povinnosti žáků 
1. Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy a vestibulu zůstávají volné. 
2. Nástup na vyučování nejpozději v 7.35 hodin. Nástup na odpolední vyučování je 10minut před 

zahájením odpoledního vyučování. 
3. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv odloží v šatně a odcházejí do tříd.  
4. Začíná-li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku. 
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5. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně „dobrý den“. Ve třídě zdraví 

povstáním při zahájení i ukončení každé hodiny. 
6. Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování. Předměty 

nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo 
poškození těchto předmětů. 

7. V době výuky žáci mají mobilní telefony vypnuty, telefony jsou uloženy v aktovce. 
8. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy 

v ředitelně nebo v kanceláři školy. 
9. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák a dohlíží na její stav. Případnou ztrátu ihned 

hlásí třídnímu učiteli. 
10. Služba týdne dohlíží na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli 

v průběhu vyučování. 
11. O velké přestávce se žáci stěhují do určené třídy až po prvním zvonění. Přestávku tráví na 

určených místech ředitelstvím školy (šatna, prostranství před školou v případě příznivého 
počasí). Žáci svačí v klidu u pracovního stolku. O přestávkách se nebudou zdržovat ve dveřích 
třídy. 

12. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a 
nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy – učebny, chodby, záchody atd. 
O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením 
místnosti. Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto 
poškozenou věc nahradí, pokud poškození bylo úmyslné. 

13. Do školy chodí žáci čistě a vhodně upraveni. Na oblečení žáka nemohou být nevhodné nápisy, 
např. reklama na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, drogy a adále vulgární slova nebo 
obrázky. Pokrývky hlavy odkládají žáci v šatních skříňkách a nenosí je v prostorách školy. 

14. V době mimo vyučování se žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, nesmějí zdržovat ve školní 
budově. V době polední přestávky se mohou v prostoru šaten zdržovat pouze žáci čekající na 
odpolední vyučování. 

15. Do dílen a tělocvičny nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na TV a PČ čekají 
ukázněně před učebnou na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení těchto 
hodin se žáci vracejí do učeben pod dozorem vyučujícího. Po ukončení výuky odvádí žáky 
vyučující až do prostoru šaten. 

16. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy 
pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu opouštějí. 

17. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelky ŠD a ostatních zaměstnanců školy. 
18. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. 
19. Žáci oslovují členy pedagogického sboru „pane řediteli“ („paní ředitelko“), „paní zástupkyně“, 

„pane učiteli“ („paní učitelko“). 
20. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

hospodářce. Způsobenou škodu žák nahradí. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození 
učebnic uhradí žák částku předepsanou školou. 

21. Nalezené věci se odevzdají do kanceláře školy. 
22. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a 

odchází z budovy. 
23. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se 

žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 
24. Užívání drog, pití alkoholu, kouření je pro žáky základní školy nepřípustné, jakož i nošení, 

držení, distribuce a zneužívání. Při prokázání užití a zneužívání výše uvedených drog budou 
upozorněni rodiče a žáku podle klasifikačního řádu a závažnosti prohřešku uloženo výchovné 
opatření k posílení kázně. 
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25. Mimo školu včetně volných dnů a prázdnin se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají 

slušní lidé. 
26. Každý náznak fyzického napadání a šikany mezi žáky bude projednán se žákem i jeho 

zákonnými zástupci a poté hlášen orgánům péče o dítě (po předchozím projednání s výchovným 
poradcem). 

27. Při pobytu v přírodě neničí zeleň, neznečišťují životní prostředí a dbají o bezpečnost svou i 
svých spolužáků. 

28. Žáci sami dbají, aby nikdo nepoškozoval pěkné prostředí školy nebo třídy a tím narušoval jejich 
životní prostředí. 

29. Šetří energii – zbytečně nesvítí, neplýtvají vodou. Tím chrání životní prostředí. 
30. Dodržování hygienických návyků je samozřejmé pro všechny kulturně vyspělé národy a je 

nutno je dodržovat i ve škole. Patří mezi ně 
- mytí ruky rukou před jídlem a po použití WC 
- používání kapesníků při kýchání a smrkání 
- správné stolování 
- splachování WC a udržování čistoty na toaletách 
- ukládání odpadků do nádob k tomu určených 

31. Žáci budou k sobě tolerantní, nebudou zesměšňovat nebo poukazovat na náboženskou otázku 
spolužáků nebo jejich jinou barvu pleti. Vždy budou mít na paměti, že jsou si všichni lidé rovni. 

32. Nošení zbraní do školy a všech předmětů, které by při použití mohly ohrozit zdraví spolužáků je 
nezodpovědné a spolu s používáním pyrotechniky v prostorách školy se považuje za vážný 
přestupek proti školnímu řádu, který bude postihován sníženou známkou z chování. 

33. Za mimořádně dobré chování, pěkné výsledky v soutěžích, pomoc při akcích pořádaných 
školou, pomoc člověku v nouzi a ochranu majetku školy nebo spolužáků budou žáci 
odměňováni pochvalou nebo věcnou odměnou. 

34. Každý žák má právo své názory svobodně vyjadřovat, ale vždy vhodnou formou, aby byla 
respektována práva těch druhých. K dospělým se chová slušně a slušnost vyžaduje i pro sebe. 

35. Pokud žák nemůže vyřešit své osobní problémy, obrátí se o pomoc ke své třídní učitelce/učiteli, 
výchovnému poradci nebo vedení školy. 

36. Všichni si musí uvědomit, že reprezentují školu a rodinu i v době svého volna. Proto se chovají 
na veřejnosti jak nejlépe mohou a snaží se nezavdat příčinu ke stížnostem ostatních občanů. 

37. Žáci i všichni pracovníci školy budou dodržovat Úmluvu o právech dítěte. 
38. V odborných učebnách se žáci řídí řádem odborných učeben (TV, chemie, fyzika, dílny, atd.) 
39. Krádeže jsou protiprávním jednáním, při zjištění  takového jednání bude třídní učitel informovat 

prostřednictvím vedení školy orgány činné v trestním řízení nebo doporučí poškozenému, aby 
se na ně obrátil. 

40. a) Zákaz používání diskmanů , walkmanů, mobilů, tabletů a další IT techniky bez souhlasu 
vyučujícího v době vyučovací hodiny. 
b) Cenné věci, které nepatří do výuky (walkmany, diskmany, mobily, fotoaparáty, větší finanční 
částky …) nejsou pojištěny proti krádeži – ztráta nebude řešena, jejich nošení do školy je 
nežádoucí. 
c) Třídní učitel, učitel TV zajistí cenné předměty proti krádeži (hodinky, řetízky, větší finanční 
částky). 

40. Hodiny Pč, VV, volitelných předmětů na II.stupni jsou řazeny v rozvrhu jako koncové         
dvouhodinovky bez přestávek. Celková doba trvání je 90 minut. Žáci mají během výuky 
možnost si dojít na sociální zařízení a osvěžit se. 

41. Žáci na odpolední vyučování čekají v prostoru šaten, odkud je odvede vyučující. V případě 
převzetí zodpovědnosti za žáka rodiči (písemně) mohou opustit areál školy. Nástup na 
odpolední vyučování je 10 minut před zvoněním. 
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2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci žáka mají právo: 
1.  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 
2.  volit a být volen do školské rady 
3.  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělání žáka 
4.  na poradenskou pomoc školy 
 
Zákonní zástupci žáka mají povinnost: 
1.  zajistit, aby žák řádně docházel do školy 
2.  účastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka 
3.  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtíží žáka, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání 
4.  Každá nepřítomnost žáka musí být do 3 kalendářních dnů omluvena ústně nebo písemně rodiči. 

Třídní učitel uznává pouze omluvení v žákovské knížce podepsané zástupci žáka. 
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný 
úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli 
ihned první den příchodu do školy, nejpozději do týdne. 

5.  Při 10 neomluvených hodinách či podezření ze záškoláctví bude jméno žáka nahlášeno na 
OSPOD ve Vyškově (po projednání s výchovným poradcem). 

6.  Při absenci žáka 1.stupně 100 a více zameškaných hodin za pololetí a žáka 2.stupně 150 hodin a 
více za pololetí bude žák ze zameškaného učiva komisionálně přezkoušen. Toto přezkoušení má 
část písemnou a ústní. Žák může být přezkoušen z jednotlivých předmětů i v případě, že 
nemá zameškaných více než 100 (150) hodin, ale v předmětu je jeho absence vyšší než 50 
%, nebo nemá dostatek podkladů pro klasifikaci . 

7. Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu vyučující, na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. 
Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem. 

10. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovy. Žák, kterému je nevolno, jde 
domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. 

 
 
3. Chování žáků ve škole a při školních akcích mimo budovu školy 
1. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – 

uzamykání tříd, šatních skříněk. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. 
2. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru 

učitele, ani na školním pozemku, hřišti. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci 
scházejí 5-10 minut před zahájením činnosti před školní budovou a vyčkají příchodu vedoucího. 
Pouze s ním odcházejí do školní budovy. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu 
pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy. 

3. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující p.vychovatelkám. Ostatní 
doprovodí do šaten. Pokud nemá vyučování, počká až poslední žák opustí prostor šaten. 
Vyučující poslední hodiny doprovodí žáky do jídelny. Vyučující TV odpovídají za pořádek 
v šatně TV. Vykonávají zde průběžný dozor dle svého rozvrhu. 

4.  Za přechod žáků do školní družiny škola nezodpovídá. 
 
 
4. Chování ve školní jídelně 
1. Do jídelny odcházejí žáci společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny, který je 

odvádí až do jídelny. 
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2. Žáci jsou povinni se prokázat stravovacími kartami, bez ní se strava vydá až po skončení doby 

výdeje. 
3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody, uklízí po sobě nečistoty. 
4. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně. 
5. K obědu žáci neodcházejí samostatně, ale vždy společně s třídou, pod dozorem učitele. 

V odůvodněných případech může žák požádat o přednostní výdej jídla u dozírajícího učitele. 
6. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně. 
 
 
5. Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy  
1. Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, při vzájemném styku dodržují zásady slušného 
chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského 
chování.  
2. Ze strany zákonných zástupců je dovoleno jen ve výjimečných případech narušovat průběh 
vyučovacích hodin (vyzvednutí dítěte, odchod k lékaři,…).  
3. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a 
možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy.  
4. Případné spory řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo 
před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy.  
5. Právní předpisy týkající se školské problematiky, výroční zprávy, rámcový vzdělávací program, 
školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty 
jsou uloženy v ředitelně školy a žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci školy zde do nich 
mohou nahlédnout nebo si je vypůjčit prostřednictvím ředitele školy nebo jeho zástupce.  
 
Důležité kontakty:  
Název a adresa školy: Základní škola Drnovice, okres Vyškov 
Adresa školy: Náves 109, 683 04 Drnovice  
Telefon škola: 517 353 231 
E-mail: reditel@zs-drnovice.cz  
Web: www.zs-drnovice.cz  
Kontakt na ředitele školy: 517 354 230 
 
 
B) provoz a vnitřní režim školy 
 
 
1. Škola se otevírá v 6.00 hodin a  uzamyká v 16.30 hodin. 
2. Pro vstup a k odchodu ze školy žáci používají hlavní vchod. 
3. a) v případě, že třída nemá odpolední vyučování: 
 
Zvonění:       začátek hodiny:      konec hodiny:  přestávka: 
     _________________________________________________________________  
     1. hodina     7.45     8.30   10 minut 
     2. hodina        8.40     9.25   15 minut 
     3. hodina     9.40   10.25   10 minut 
     4. hodina   10.35   11.20   10 minut 
     5. hodina   11.30   12.15   10 minut 
     6. hodina   12.25   13.10   10 minut 
     7. hodina   13.20   14.05   10 minut 
     8. hodina   14.15   15.00      
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 b) v případě, že třída má jednu hodinu odpoledního vyučování: 
 
Zvonění:       začátek hodiny:      konec hodiny:  přestávka: 
     _________________________________________________________________  
     1. hodina     7.45     8.30   10 minut 
     2. hodina        8.40     9.25   15 minut 
     3. hodina     9.40   10.25   10 minut 
     4. hodina   10.35   11.20   10 minut 
     5. hodina   11.30   12.15   10 minut 
     6. hodina   12.25   13.10   30 minut 
     7. hodina   13.40   14.25    
      
 c) v případě, že třída má dvě hodiny odpoledního vyučování: 
 
Zvonění:       začátek hodiny:      konec hodiny:  přestávka: 
     _________________________________________________________________  
     1. hodina     7.45     8.30   10 minut 
     2. hodina        8.40     9.25   15 minut 
     3. hodina     9.40   10.25   10 minut 
     4. hodina   10.35   11.20   10 minut 
     5. hodina   11.30   12.15   30 minut 
     6. hodina   12.45   13.30   10 minut 
     7. hodina   13.40   14.25    
      
4. Přestávky slouží k odpočinku žáků i učitelů. Je nutné je respektovat a nezkracovat. 
     Během přestávek se žáci volně pohybují po chodbě, v případě pěkného počasí 
     tráví velkou přestávku před budovou školy. 
5. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci v prostoru šatny v budově 

školy. Přestávka trvá 30 minut.  
6. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, mohou odejít před odpoledním vyučováním 
     na oběd pouze na písemnou žádost rodičů. 
7. Během vyučování a přestávek žáci bez povolení učitele nemohou opustit školu. 
 
 
C) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
 
Hygiena a bezpečnost práce 
1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC. 
2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 
3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti 

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 
5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit 

vedení školy. Těžké úrazy žáků a pracovníků na LVVZ, škole v přírodě apod. je třeba hlásit 
škole. 
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6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru 

učitele. 
7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel 
žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí 
zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu 
v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů 
pracovníků tohoto zařízení. 

8. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři, v odborných učebnách vyučující 
daného předmětu jsou povinni seznámit žáky se specifickými bezpečnostními předpisy pro tyto 
učebny při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině 
chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří 
přílohu vnitřního řádu školy. 

9. Přístroje didaktické techniky, které nejsou trvale umístěny v učebnách, jsou v době mimo 
vyučování v uzamčených místnostech. 

10. Návštěvy žáků školy se hlásí v kanceláři školy. 
 
Postup při řešení agresivity 
      a) zabránění v pokračování agrese 
      b) vyšetření události 
      c) výchovná opatření 
      d) spolupráce s rodiči, PPP Vyškov, Policií ČR 
      e) prevence  
 
 
D) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 
 
 
1. Žáci pečují o majetek své třídy i školy. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti        
  školní majetek, jeho rodiče škodu v plné míře nahradí. 
2. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků  
     základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce 
   příslušného školního roku.  

3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost ohlásit učiteli. 
4. Žáci se mohou podílet pod vedením třídního učitele na estetické výzdobě třídy 
     a školy. 
5. Škola neručí za ztrátu nebo poškození jízdních kol, umístěných před budovou školy, 
    ale doporučuje jejich uzamykání.        
 
 
E) kázeňská opatření 
 
 
- napomenutí – uděluje se za drobné kázeňské přestupky (zapomínání, pozdní příchody do školy, 

vyrušování v hodině, neplnění školních povinností, nevhodné chování vůči 
spolužákům, poškozování školního majetku, lhaní, podvody) 

- důtka třídního učitele – uděluje se za opakované drobné kázeňské přestupky (zapomínání, časté 
pozdní příchody do školy, vulgární vyjadřování, nedodržování pokynů 
vyučujících, vyrušování v hodině, použití mobilů, MP3, diskmanů v hodině, 
neplnění školních povinností, nevhodné chování vůči spolužákům,  poškozování 
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školního majetku, neomluvená nepřítomnost do 2 hodin, přepisování známek, 
krádeže, lhaní, podvody) 

- důtka ředitele školy – uděluje se za vážné porušení vnitřního řádu školy (nedodržování pokynů 
vyučujících, drzé chování k zaměstnancům školy, opakované použití mobilů, 
přehrávačů v hodině, neplnění školních povinností,  nevhodné chování ke  
spolužákům, úmyslné poškozování školního majetku, neomluvená nepřítomnost 
3-6 hodin, přepisování známek, lhaní, podvody, krádeže, šikanování ) 

- snížený stupeň z chování – uděluje se za závažné porušení vnitřního řádu školy (2. stupeň – drzé 
chování vůči zaměstnancům školy, zneužití mobilů, nošení, užití a distribuce 
alkoholu, cigaret a návykových látek, nevhodné chování vůči spolužákům, 
poškozování školního majetku, neomluvená nepřítomnost ve vyučování 7-20 
hodin, fyzické napadení spolužáka, přepisování známek, nošení zbraní a 
nebezpečných předmětů, krádeže, lhaní, podvody,  šikanování, 3. stupeň - užití a 
distribuce alkoholu, cigaret a návykových látek, nevhodné chování ke  
spolužákům, neomluvená nepřítomnost ve vyučování nad 20 hodin, fyzické 
napadení spolužáka, fyzické napadení učitele či zaměstnance školy, nošení 
zbraní a nebezpečných předmětů, použití zbraní, nebezpečných předmětů a 
pyrotechniky, krádeže, šikanování) 

- kázeňská opatření se udělují podle stupně závažnosti přestupku a jeho četnosti, počínaje důtkou 
ředitele školy jsou projednána pedagogickou radou 

 
 
F) oblast prevence užívání návykových látek 
 
 
1. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou se rozumí 

alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 
člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole 
s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, 
zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). To neplatí pro případy, kdy osoba užívá 
návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

2. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České 
republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na 

  pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 
3. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci žáka.  
4. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 
5. Distribuce a šíření OPL je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  

Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě 
včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

6. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku 
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 
stejně jako v bodu (3).  

 
 
V Drnovicích 3.4.2014                                                     Mgr.Miroslav Zemánek 
                                                                                                     ředitel školy 


