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I. Obecná ustanovení  

 

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění školní docházky, vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálním vzdělávacími potřebami vydáváme tento školní řád, který upravuje vnitřní 

režim školy a je platný pro všechny žáky a pracovníky školy. Ve svých článcích upravuje 

práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy.  

Se školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit děti a žáci školy, zákonní 

zástupci hospitalizovaných žáků a všichni pedagogové školy. 

 

 

I. Práva a povinnosti dětí, žáků, zákonných zástupců dlouhodobě  

hospitalizovaných dětí a žáků, pedagogů. Vztahy žáků, dětí a zákonných 

zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 

 

A/ Práva žáka, zákonných zástupců dětí/žáků, pedagogů ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

 Děti, žáci mají právo: 

− na zařazení do výuky na základě doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem 

zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte/žáka 

− na vzdělání podle ŠVP ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

− na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a 

možnostem na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní 

/zvláštní pomoc v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, 

zdravotního nebo sociálního znevýhodnění/ 

− na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání a svobodu 

myšlení, projevu, shromažďování a náboženství 

− dovolávat se svých práv, která jsou definována v Úmluvě o právech dítěte  

− na objektivitu hodnocení dosažené úrovně naplňování klíčových kompetencí a 

očekávaných výstupů vymezených vzdělávacími programy 

− vhodnou formou žádat o vysvětlení, doplnění /v případě, že neporozuměl učivu/ 

− na vstřícné, vlídné, trpělivé a podporující jednání ze strany pedagoga 

− na volný čas, na léčebný režim a oddechovou činnost odpovídající zdravotnímu stavu 

a věku 

− na individuální přístup v rámci výchovně vzdělávacího procesu 

− na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají  

− na svobodu myšlení, projevu a náboženství, má právo svobodně se vyjadřovat 

zejména ke všem záležitostem, které se ho týkají 
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− nebýt vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého života a do života 

rodiny 

− na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle příslušného ŠVP 

− na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

− na účast na školních a mimoškolních akcích pořádaných ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

− na své soukromí, ochranu a nedotknutelnost svého majetku 

− užívat zařízení školy, pomůcky, hračky, učebnice související s činností školy 

− na poskytování individuálních konzultací ve všeobecně vzdělávacích předmětech 

základní školy, v případě studenta střední školy 

 

Zákonní zástupci hospitalizovaných dětí/žáků mají právo: 

− dát souhlas k zařazení dítěte, žáka do výuky na ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

− na informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

− na poradenskou pomoc v záležitostech výchovy a vzdělávání dítěte 

− účastnit se akcí pořádaných ZŠ a MŠ při FN Olomouc po domluvě s pedagogem  

− na zachování důvěrnosti sdělených informací 

− vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte 

− slušnou formou vznášet dotazy a připomínky k provozu školy 

 

Pedagogové ZŠ a MŠ při FN Olomouc mají právo: 

− přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv žáka 

− na informace o zdravotním stavu žáka pro jeho zařazení do výuky 

− na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci 

− udělovat pokyny dítěti/žákovi v rámci výchovně vzdělávacího procesu  

− rozhodovat o metodách a postupech, které slouží k naplnění ŠVP  školy 

− vyžadovat dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví a zásad slušného chování 

− nebýt vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého života a života rodiny 

 

B/ Povinnosti žáka, zákonných zástupců hospitalizovaných dětí/žáků,  pedagogů školy 

při FN Olomouc 

 

Děti, žáci mají povinnost: 

− dodržovat Školní řád MŠ a ZŠ při FN Olomouc 

− dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti 

− dodržovat společenská pravidla týkající se chování a vzájemné komunikace 

− aktivně se účastnit činností školy s ohledem na aktuální zdravotní stav a léčebný 

režim 

− respektovat a plnit pokyny pedagogických pracovníků školy 

− nenosit do školy věci nesouvisející s činností školy a věci, které by mohly ohrozit 

zdraví či bezpečnost jeho nebo jiných osob - šperky, hračky, předměty z domova … 
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− /za mobilní telefony, notebooky povoleny při výuce  - škola nenese odpovědnost za 

jejich poškození či zničení/  

− chránit majetek školy, pečovat o svěřené pomůcky a hračky; pokud dojde 

k úmyslnému poškození či zničení majetku školy, bude na zákonném zástupci 

vymáhána adekvátní náhrada; 

− udržovat třídu, hernu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku; 

− chovat se k ostatním dětem a dospělým na oddělení slušně 

a ohleduplně 

− respektovat individuální potřeby ostatních dětí a žáků 

− vyvarovat se slovním a fyzickým útokům na spolužáky, rodinné příslušníky, 

pedagogy a zdravotní personál 

− vzdělávat se distanční formou výuky / děti a žáci s kombinovanou domácí léčbou/ 

− vzdělávat se distanční formou výuky offline /předávání písemných a studijních 

materiálů / 

− individuální konzultace mezi pedagogickým pracovníkem a zákonným zástupcem 

− individuální konzultace mezi pedagogickým pracovníkem a dítětem/žákem/ 

studentem 

 

Zákonní zástupci hospitalizovaných dětí/ žáků mají povinnost: 

− dodržovat Školní řád MŠ a ZŠ při FN  Olomouc 

− respektovat režim dne i léčebný režim dítěte/žáka 

− informovat pedagogického pracovníka o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních 

obtížích či jiných závažných skutečnostech jejich dítěte, které mohou mít vliv na 

průběh vzdělávání 

− dodržovat pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti při hospitalizaci 

dítěte na jednotlivých odděleních DK FN Olomouc 

− uhradit škodu, kterou jejich dítě svévolně způsobilo na vybavení a majetku školy 

 

Pedagogové ZŠ a MŠ při FN Olomouc mají povinnost: 

− respektovat zdravotní stav hospitalizovaného dítěte/žáka 

− řídit se ve své práci pracovním řádem, zákoníkem práce, občanským zákoníkem, 

organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména 

zákonem č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných, vyhláškou MŠMT č. 48/2005 S., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

− konzultovat zdravotní stav žáka v průběhu výuky se zdravotníky daného oddělení 

− respektovat rodinu hospitalizovaného dítěte/žáka, dodržovat vzájemnou ohleduplnost  

− dodržovat stanovený rozvrh hodin 

− připravovat se na vyučování, řídit se platnými předpisy, učebními osnovami 

− dodržovat základní pravidla při zařazení dlouhodobě hospitalizovaného žáka do 

výuky / kontakt s kmenovou školou/ 

− spolupracovat s rodinou dítěte/žáka 
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− spolupracovat s lékaři a zdravotním personálem daného oddělení 

− pravidelně informovat kmenovou školu o průběhu a výsledcích vzdělávání 

dítěte/žáka po dobu jeho hospitalizace 

− zodpovědné vést dokumentaci pedagoga na daném oddělení /třídní knihy, osobní 

záznamy žáků/ 

− zachovávat mlčenlivost a zdravotním stavu žáka, řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. 

−  vykonávat důsledně a odpovědně všechny práce, které vyplývají z jeho  

funkce 

− plnit úkoly, které mu byly uloženy vedením školy a které vyplývají z usnesení  

            pedagogických rad. 

 

c/ Vztahy dětí/žáků a zákonných zástupců dětí/žáků s pedagogickými pracovníky školy 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 

takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, 

školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne o žákovi (zdravotní 

způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

III. Provoz a vnitřní režim školy 

 

ZŠ a MŠ při FN Olomouc je instituce pro děti se speciálními potřebami. 

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. V rámci výchovně vzdělávacího procesu škola 

přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý 

vývoj, zajišťuje bezpečnost dětí  při vzdělávání. Informace o dětech a žácích jsou důsledně 

využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy, samosprávy a 

pro potřebu uplatnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR). 

ZŠ a MŠ při FN Olomouc je od roku 2016 součástí Základní školy a Mateřské školy 

logopedické Olomouc. Škola při nemocnici nemá vlastní budovu. Sborovna se nachází 

v suterénu DK, 2 třídy a místa pro výuku jsou na odděleních 21B/hemato-onkologické 

oddělení/, 21A /oddělení respiračních chorob/, 28C/oddělení pooperační/, oddělení JIP, 28B, 

28D na DK FN Olomouc. Dle potřeby dochází pedagogové za žáky na kliniku kožní, 

plastické chirurgie, oddělení rehabilitační v areálu FN Olomouc.  

Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami. Ve výuce je využíván výukový 

software, interaktivní tabule, notebooky, tiskárny a kopírky, které jsou nepostradatelnou 

pomůckou pro výuku hospitalizovaných dětí žáků. Pro mimoškolní a vzdělávací aktivity 

využívá škola klubovnu Sluníčko. Okrasný park s dětským hřištěm v areálu DK umožňuje 

příjemný pobyt pro aktivity venku a je vhodný pro pořádání zábavných akcí pro 

hospitalizované děti. 
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A/ Organizační provoz ZŠ při FN Olomouc 

− nástup pedagogů ZŠ v 7,45 ve sborovně školy 

− zahájení výuky na odděleních DK v 8,00 hodin 

− přestávka od 9.30 – 10,00 hodin 

− ukončení přímé pracovní činnosti s dětmi – do oběda hospitalizovaných dětí 

− nepřímá pracovní činnost pedagogů na DK do 13,00 hodin 

V průběhu přestávky jsou děti předány zdravotníkům daného oddělení, rodičům 

hospitalizovaných dětí 

Odpolední výuka  

− na odděleních dětské kliniky od 12,00 – 13.30 hod 

− na ostatních odděleních dle potřeby /JIP, krční, plastická chirurgie, oddělení 

rehabilitace FN Olomouc/ 

− na ZŠ a MŠ logopedické Olomouc  

 

Organizační provoz MŠ při FN Olomouc 

− nástup v 7,00 na oddělení DK 

− od 7,00 dopolední řízená pracovní činnost u dětí 

− polední přestávka 11,30 – 12,00 hod. 

− odpolední zaměstnání probíhají 2 odpoledne v týdnu 12,00 – 15,00 hod. 

Logopedie pro hospitalizované děti a žáky: 

− v průřezových tématech ČJ 

− v odpoledních výuce pro hospitalizované děti a žáky ZŠ, MŠ 

 

Konzultační hodiny pro rodiče hospitalizovaných žáků probíhají na jednotlivých 

odděleních dle potřeby v odpoledních hodinách. 

 

 Specifické podmínky ZŠ a MŠ při FN Olomouc: 

− zdravotní stav dětí a žáků je pro pedagogy základní prioritou, která určuje způsob a 

možnosti výuky a mimoškolních činností na ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

− děti a žáci jsou do výuky zařazováni s vědomím a doporučením ošetřujícího lékaře 

− výuka probíhá většinou individuální formou s přímou i samostatnou prací u lůžka 

nebo hromadně ve třídách 

− výuka i mimoškolní činnosti jsou ovlivněny, zohledňovány zdravotním stavem žáka 

/ bolestivé stavy, izolace dítěte na pokoji, psychické změny v chování dítěte…/ 

− specifické podmínky školy při nemocnici a provoz na jednotlivých odděleních DK 

FN Olomouc ovlivňují práci dětí a pedagogů/ každodenní režim jednotlivých 

oddělení DK, odborná vyšetření a operace, pobyt žáka na izolaci, zhoršení 

zdravotního stavu žáka…/ 

− vyhrazené prostory pro výuku na jednotlivých odděleních DK /pouze 2 oddělení mají 

třídu, na ostatních odděleních probíhá výuka v jídelnách, v hernách, na pokojích/ 
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− mimoškolní činnosti školy jsou opět ovlivněny zdravotním stavem dětí a prostředím 

DK při FN Olomouc/ odlišnost diagnóz hospitalizovaných dětí omezuje realizaci 

společných akcí/ 

− dlouhodobě hospitalizovaným žákům jsou na naši žádost zasílány z kmenových škol 

tematické výchovně-vzdělávací plány, na základě kterých pedagogové naší školy vypracují  

individuální plány pro vyučované předměty 

− hospitalizované děti a žáci jsou vyučováni podle ŠVP  ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

− výchovně- vzdělávací činnosti probíhají u dětí MŠ, u žáků ZŠ, u žáků praktických 

škol a speciálních škol podle dokumentů ŠVP kmenových škol 

 

Po ukončení hospitalizace / minimálně 10 dní/ zasílá pedagog na kmenovou školu 

osobní záznam žáka s jeho výchovně – vzdělávacími výsledky. U dlouhodobě 

hospitalizovaných a vracejících se žáků je hodnocení rozšířeno o návrh na klasifikaci 

jednotlivých předmětů 

 

Způsob vyučování ve škole při nemocnici je specifický, odlišuje se od výuky na 

základních školách. Výchovně – vzdělávací proces hospitalizovaného dítěte je součást 

celkového léčebného procesu a odvíjí se dvěma směry: 

 a) směr psychoterapeutický: 

− je citlivý a přátelský, zohledňuje zdravotní stav žáka, motivuje dítě k zvládnutí 

situací v průběhu hospitalizace 

− upevňuje vztahy pedagoga s rodinou dítěte 

− utváří zdravý názor k životním hodnotám 

b) směr výchovně – vzdělávací 

− žák úspěšně dokončí započatý ročník  

− žák se vrací na kmenovou školu mezi spolužáky a naváže na učivo kmenové školy 

− individuální způsob výuky motivuje žáka k dosažení lepších výsledků 

Očekávané výstupy žáka na škole při nemocnici nelze ověřovat. Výjimkou jsou žáci 

dlouhodobě hospitalizovaní a žáci vracející se, u kterých je možná zpětná vazba.  

Spolupráce s kmenovou školou spočívá v průběžné informovanosti o probíraném učivu 

v jednotlivých předmětech, o vědomostech a dovednostech žáka, o klasifikaci žáka, o 

chování žáka a o jeho komunikaci v prostředí nemocnice. 

 

B/ Záznam o školním úrazu 

 

Kniha úrazů je uložena na ZŠ a MŠ logopedické Olomouc. Úraz, ke kterému došlo 

v prostorách  DK FN Olomouc, se zaznamená do hlášení, které je do 24 hodin evidováno do 

Knihy úrazů na ZŠ a MŠ logopedické Olomouc.  V knize úrazů se uvede vše dle 

požadovaných pokynů. Úrazy hospitalizovaných dětí/žáků jsou v kompetenci DK FN 

Olomouc.  
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IV. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

  

Součástí ŠVP a platných učebních osnov je Preventivní program školy. 

Preventivní program školy při nemocnici je dokument školy zaměřený na výchovu a 

vzdělávání hospitalizovaných dětí a žáků ke zdravému životnímu stylu, k jejich 

osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a rozvoji jejich sociálně komunikativních dovedností. 

Podporuje zdravý životní styl, cíleně podporuje schopnosti dětí a žáků činit informovaná a 

samostatná rozhodnutí. Prostředí nemocnice eliminuje možnosti pro patologické projevy 

hospitalizovaných dětí a žáků. Diagnostikované poruchy v rámci patologického chování jsou 

pod maximálním dohledem zdravotníků, psychologa a speciálního pedagoga.  

Preventivní program naší školy je určen pro hospitalizované děti, pro učitele školy, pro 

rodiče hospitalizovaných dětí a pro ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci.  

Obsah Preventivního programu pro ZŠ a MŠ při FN Olomouc vychází z Metodických 

pokynů MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/ 2007-51 z 16. 10. 2007 a dalších dokumentů 

dle aktuální legislativy pro oblast školské prevence rizikového chování k 1. lednu 2019.  

 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy  

Dítě/žák má právo užívat zařízení školy, učební pomůcky, hračky v souvislosti se 

vzděláváním, při čemž je povinen řídit se pokyny pedagogických pracovníků.  

− hospitalizované dítě/žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří 

zázemí třídy, nemocničního pokoje, herny a školy, které mu byly svěřeny 

v souvislosti se vzděláváním  

− hospitalizované dítě/žák o zapůjčené pomůcky a hračky pečuje, neničí je a vrací je 

v pořádku pouze pedagogickým pracovníkům 

− elektronické přístroje / televizi, počítače, notebook/ používá dítě/žák jen se 

souhlasem pedagogického pracovníka, zdravotníka, který zajišťuje dodržování 

vnitřní směrnice pro užívání počítačové techniky a práce v počítačové síti 

− za škodu na majetku školy, která bude způsobena dítětem/žákem svévolně nebo 

z nedbalosti, bude po jeho zákonném zástupci vymáhána adekvátní náhrada 

− závažnější škody, krádež řeší pedagog s rodiči dítěte, se staniční sestrou daného 

oddělení, vznik škody může být hlášen Policii ČR, příp. orgánům sociální péče 

 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení hospitalizovaných dětí a žáků je nedílnou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu ZŠ a MŠ při FN Olomouc. 

/školský zákon č.561/2004 Sb., § 51/  
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− pedagogové v průběžném hodnocení a klasifikaci uplatňují objektivnost a 

přiměřenou náročnost s ohledem na zdravotní stav žáka  

− v průběhu výchovně vzdělávacích činností pedagogové akceptují okolnosti, které 

souvisí s léčbou hospitalizovaného žáka, s jeho onemocněním /bolestivé a horečnaté 

stavy, změněná psychika,  únava, strach, absence rodiny a kamarádů…./ 

− hodnocení má funkci motivační, kladné hodnocení významně ovlivňuje psychiku 

dítěte, které má vliv na léčebný proces  

− individuální způsob výuky většinou vede k lepším výsledkům žáka 

− pedagog zohledňuje grafomotorický projev žáka/třes ruky/, který je ovlivněn léčbou 

           / vlepování textů do sešitů, doplňování do textů, práce na interaktivní tabuli…./ 

− pedagog v průběhu hodnocení kladně hodnotí píli žáka, zájem o výuku, snahu a 

pečlivost při plnění domácích úkolů  

− sebehodnocení žáka je součástí výuky, chybný úkon i úspěch žák chápe jako 

přirozenou věc v procesu učení 

− podklady pro klasifikaci získává pedagog průběžným sledováním výkonů žáka, 

posouzením verbálních výstupů, písemných úkolů  

− žák je hodnocen v průběhu hospitalizace klasifikačním stupněm, slovně, nebo 

kombinací obou způsobů  

− rodiče hospitalizovaných žáků jsou pravidelně seznamováni s výchovně 

vzdělávacími výsledky žáka 

 

Pololetní a závěrečné vysvědčení ZŠ a MŠ při FN Olomouc nevydává. Pedagogové 

školy vyhotoví na dlouhodobě hospitalizovaného žáka výchovně – vzdělávací hodnocení 

s návrhem klasifikace, které v řádném termínu odesílají na kmenovou školu. Na krátkodobě 

hospitalizovaného žáka/ od 10 dnů hospitalizace/ zasílá pedagog na kmenovou školu osobní 

záznam žáka s jeho výchovně – vzdělávacími výsledky. 

Zprávy kmenovým školám jsou projednávány na pedagogických poradách. 
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VII. Závěrečná ustanovení 

 

Pracovní řád byl s pedagogy školy projednán na provozní poradě ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

dne 3. února 2022. 

Seznámení se Školní řádem pedagogové ZŠ a MŠ při FN Olomouc školy potvrdili svým 

podpisem. 

Školské radě ZŠ a MŠ logopedické Olomouc ke schválení předložen dne…17.5.2022 

Školská rada ZŠ a MŠ logopedické Olomouc schválila Školní řád dne …1.9.2022 

Platnost Školního řádu od 1.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 31.1. 2022                                    zástupkyně ZŠ a MŠ při FN Olomouc 

                                                                                 Mgr. Kateřina Kolečářová        

 


