Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Školní řád – část D
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
Platnost od: 1. 9. 2015

Vypracoval: Mgr. Radka Očadlíková, Mgr. Hana Doležalová

Vzájemné vztahy žáků a vztahy k zaměstnancům školy
Vzájemné vztahy žáků a vztahy k zaměstnancům školy vychází ze zásad vzájemné úcty, respektu,
názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Žák nepoužívá hrubých a vulgárních výrazů, je ohleduplný k mladším a slabším spolužákům. Je zakázáno
ponižování, ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožení fyzického a psychického zdraví
ostatních žáků.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné
porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem.
Žáci dodržují pravidla morálního a mravního chování.
Je nepřípustné zneužívat informační technologie ke znevažování důstojnosti žáků, učitelů a ostatních
osob.
Pohyb žáků ve škole, mimo školu a na školních akcích
Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob.
Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dohled způsobilou osobou.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a elektronickou
regulací topení.
V tělocvičně, dílnách, na školním pozemku nebo ve speciálních učebnách se žáci řídí provozním řádem
učebny a bezpečnostními předpisy, se kterými je příslušní učitelé seznámili na začátku školního roku.
Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet,
distribuovat a užívat návykové látky (energetické nápoje, alkohol, nikotin, léky, organická rozpouštědla,
drogy a jiné omamné prostředky). Do školy a na akce školou pořádané je zakázáno přinášet předměty
nesouvisející s výukou a ty, které by ostatní mohly ohrožovat, zranit nebo je obtěžovat (nože, třaskaviny,
zapalovače atd.). Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj
vyvozeny patřičné sankce.
Úraz
Utrpí-li žák úraz před zahájením vyučování, ve vyučování, o přestávce nebo v odpoledních hodinách
v prostorách školní budovy nebo mimo budovu při akci pořádané školou, je povinen jej ihned oznámit
učiteli či učiteli konajícímu dohled.
Pohyb cizích osob ve škole
Zaregistrují-li žáci v prostorách školy podezřelou cizí osobu/y, hlásí neprodleně tuto skutečnost
nejbližšímu zaměstnanci, který zabezpečuje dohled. Není–li nikdo ze zaměstnanců poblíž, ihned nahlásí
žák pohyb podezřelé cizí osoby / cizích osob vedení školy.
V případě vzniku nebezpečné situace související s pohybem podezřelé cizí osoby v objektu školy, se žáci
snaží přesunout z ohniska nebezpečné situace do bezpečí, tam se dále řídí pokyny dohledu.
ZŠ Hradec nad Moravicí dne 28. 8. 2015
_______________________
Mgr. Radka Očadlíková
ředitelka školy

