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Základní škola a Mateřská škola Zahájí, příspěvková organizace 
se sídlem Zahájí 8, 37348 Dívčice 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  14. ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 

Č.j.: 54 /2019 

Vypracoval: Mgr. Jana Hrabincová, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Jana Hrabincová, ředitel školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 2. 9. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici.  
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 Tělocvična 

                                                                 

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické 

radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy.  Řád učebny je vyvěšen v učebně na 

viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním   

seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o   tom učiní zápis do třídní 

knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni   žáci, kteří v první hodině chyběli. 

   

  1.Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího. 

Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně uvolněni nebo jsou momentálně 

indisponováni), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o   nich 

informují vyučujícího na začátku hodiny, nebo okamžitě při   jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o 

částečné nebo úplné uvolnění z tělesné výchovy, si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží   

vyučujícímu doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře 

o osvobození. Do rozhodnutí ředitele školy o uvolnění se účastní výuky v plném rozsahu a bez 

úlev. 

   

  2.Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a 

obutí může dojít k úrazu. 

   

  3.Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních 

přítomných osob. 

   

  4.S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která 

by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Před zahájením cvičení 

vyučující překontroluje bezpečnost technického vybavení tělocvičny.  

   

  5.Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do 

tělocvičny - např. po použití WC. 

   

  6.Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné   předměty, protože by se mohly zničit 

a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je na místo, které určí 

vyučující. 

   

  7.Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně. 

Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to uvede na oznámení o úrazu. 

   

  8.Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná   místa. Vyučující nářaďovnu 

po každé hodině uzamykají. 

   

  9.Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo. 

   

10. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický plán. 
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- POČÍTAČOVÁ UČEBNA      

                                                                 

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické 

radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy.  Řád učebny je vyvěšen v učebně na 

viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním   

seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o   tom učiní zápis do třídní 

knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni   žáci, kteří v první hodině chyběli. 

                                                                        

1.Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího. 

   

2.Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do provozního deníku, který je u každého počítače 

- své jméno, třídu, datum a dobu, po   kterou na počítači bude pracovat, případně všechny závady, 

které na   svém počítači nebo pracovišti zjistí. 

   

3.Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje   s počítačem a jeho periferiemi 

pouze způsobem, se kterým byl seznámen   učitelem v rámci výuky. 

   

4.V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním klávesnice. 

   

5.Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů 

k napájecímu zdroji, počítačové   síti a k periferiím. 

   

6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní diskety s programy a   nesnaží se je používat. Mohli by tímto 

způsobem rozšířit počítačové   viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých rodičů a   

známých v zaměstnání a zavinit tak jejich poškození nebo zničení.   Nekopírují programy z 

počítače pro své potřeby, protože by tím   porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu a 

vystavili   se nebezpečí trestního stíhání. 

   

7. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby   mohlo být prověřeno podezření 

na počítačové viry. 

   

8. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by   mohly ohrozit nastavení 

konfigurace počítače, poškodit nebo zničit   software a hardware, protože by mohli způsobit 

poruchu počítačů a   značnou finanční škodu. 

   

9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na   vybavení učebny, bude od 

nich vymáhána finanční náhrada - koupě   nového vybavení, programů, úhrada práce opraváře, 

apod. Žáci jsou   proto na začátku školního roku seznámeni i se současnými cenovými   relacemi 

výpočetní techniky. 

   

10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani   ostatních osob v učebně. S 

vybavením učebny zacházejí šetrně. 

   

11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu   považováno za velmi 

závažný kázeňský přestupek. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:_40/2018 ze dne 31. 8. 2018. Uložení 

směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2019 

 

 

V Zahájí dne 30. 8. 2019 

 

 

Mgr. Jana Hrabincová 

ředitel školy 


