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Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

Směrnice ředitele školy k dohledu nad žáky 

Vyhotovil: Mgr. Michal Pernecký – ředitel školy Účinnost od: 1. 9. 2017 

 

§1 vyhlášky č. 48/2005, o základním vzdělávání, v platném znění 

§ 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád 

§ 415, 422  zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 

 

1. Dohled nad žáky 

 

(1) Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při 

výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se 

vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. 

 

(2) Ředitel školy určuje provádění dohledu nad žáky. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží 

zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným 

rizikům. 

 

(3) Pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o 

přestávkách mezi vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami 

školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Jestliže ředitel školy povolí žákům 

pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po 

vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem 

dopoledního vyučování a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve 

ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských služeb. Ředitel umožní 

žákům vstup a pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. 

Zajistí dohled v prostorách určených pro pobyt žáků ve škole o přestávce mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním.  

 

(4) Pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména při 

kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů nebo 

učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných 

akcích organizovaných školou nebo školským zařízením. 

 

(5) Při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků není 

škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na 

určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném 

čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně dva dny před konáním 

akce zákonným zástupcům žáků.  
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2. Postup při zajištění dohledu nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučování: 

 

Dohled nad žáky se týká jen těch žáků, kteří mají odpolední výuku a zákonný zástupce o tento 

dohled požádá ředitele školy. 
 

a) zákonný zástupce předá žádost - přihlášku vedení školy, kde uvede následující: 

- jméno a příjmení žáka, třída 

- důvod 

- dny v týdnu, popř. sudý nebo lichý (dle kalendáře) 

- jméno a podpis zákonného zástupce 

 

b) dozor vykonává pedagogický pracovník (dle rozvrhu dohledu nad žáky), který si žáky 

vyzvedává ve vestibulu školy a odchází s nimi do předem určené třídy 

 

c) dozor nad žáky se uskutečňuje ve dnech   

pondělí až čtvrtek –  13:50 až 14:20 

 

pondělí:   8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

úterý:  - 

středa: 8.A, 8.B 

čtvrtek: 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B 

 

d) žáci sami přecházejí do třídy, kde se uskutečňuje odpolední výuka , a to 5 minut před zahájením 

odpolední výuky 

 

e) během dohledu se žáci musí řídit Školním řádem. 

 

f) v případě, že zákonný zástupce již nebude chtít, aby jeho dítě mělo mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním dohled, sdělí toto vedení školy na základě písemné odhlášky.  

 


