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Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 
se sídlem Bulovka 1606/5, 181 00 Praha 8 - Libeň 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY 
Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak ZSB –A/0009/2021         A.1.4                    S5 

Vypracoval: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 26.8.2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2021 
Ruší se Školní řád základní školy účinný od 1.9. 2015. 

 
Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává ředitelka Základní školy 
a Mateřské školy při Nemocnici Na Bulovce jako její statutární orgán tento školní řád základní školy. 

1. Obecná ustanovení 
Školní řád základní školy (dále školní řád)) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 
zákonných zástupců ve škole; podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole; 
provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení 
s majetkem školy ze strany žáků; pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; podmínky ukládání 
výchovných opatření; podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování; poučení o povinnostech 
dodržovat školní řád a odkazuje na způsob stravování.  
 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole  
 

Obecná vymezení práv a povinností žáků: 

a) Využívat vzdělávací služby základní školy při nemocnici je právem každého žáka základní. 
Žákovi střední školy mohou být poskytnuty konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech. 

b) Plnění povinné školní docházky v kmenové škole (zpravidla v místě bydliště) tím není dotčeno. 

c) K zařazení do školy je nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka (nebo žádost zletilého 
žáka) a doporučení ošetřujícího lékaře.  

d) Vzdělávání probíhá v souladu se zdravotním stavem žáka, jeho vzdělávacími potřebami 
a  možnostmi. 

e) Při vzdělávání mohou žáci využívat zařízení školy, vzdělávací pomůcky a další vybavení 
v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny. 

f) Zákonní zástupci a další rodinní příslušníci mají právo účastnit se vzdělávacích aktivit 
svého  dítěte. 

g) Zákonní zástupci i žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání 
žáka. 

h) Vzdělávání včetně učebních pomůcek je školou poskytováno zdarma. 

Docházka do školy a průběh vzdělávání 
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i) Žáci do školy nedochází. Učitel přichází za každým žákem individuálně k jeho lůžku. 

j) Zpravidla v den nástupu žáka do nemocnice učitel společně se žákem (popř. zákonným 
zástupcem) sestavuje individuální obsah vzdělávání. 

k) Obsah vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu kmenové školy, zadaných úkolů, 
(pokud jsou školou zprostředkovány), ze zdravotního stavu a vzdělávacích potřeb a možností 
žáka. 

l) Pokud informace z kmenové školy nejsou k dispozici, vzdělává se žák podle školního 
vzdělávacího programu školy při nemocnici. 

m) Pokud ošetřující lékař nebo jím pověřená osoba nepovolí vzdělávání v určité denní době (lékařské 
vyšetření, zákrok, rehabilitace, apod.), je výuka přerušena do doby zlepšení zdravotního stavu 
a  vzdělávacích možností žáka.  

n) Při výuce se přednostně využívají učebnice, pomůcky a školní potřeby (školní pomůcky) žáka. 
Pokud je s sebou v nemocnici nemá, poskytne školní pomůcky škola. 

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
a) Žáci a jejich zákonní zástupci mohou využívat konzultace s pedagogickými pracovníky; čas je 

vždy předmětem individuální dohody. 

b) Oprávněné podněty žáků ke vzdělávání vyřizuje učitel zpravidla neprodleně. Pokud to není 
možné, postupuje ve spolupráci s ředitelkou školy. 

4. Provoz a vnitřní režim školy 
a) Základní škola vykonává činnost ve dnech školního vyučování a podle potřeb dětských oddělení 

i  během školních prázdnin. 

b) Vyučování probíhá dle provozu jednotlivých dětských lůžkových oddělení dopoledne zpravidla 
od  8,00 do 12,00, odpoledne od 13,00 do 15,00 hod. Odpolední vyučování v jednotlivých 
ročnících je stanoveno učebním plánem. 

c) Vzdělávací činnosti probíhají podle svého charakteru, prostorových možností dětských oddělení 
a  zdravotního stavu dítěte na lůžku nebo v místech určených zdravotnickým personálem. 

d) Vyučovací jednotka trvá zpravidla 15 minut. 

e) Přestávky ve vyučování jsou se žáky plánovány individuálně podle jejich zdravotního stavu. 

f) Dohled nad žáky zajišťuje zdravotnický personál. 

g) Vzdělávání probíhá na klinikách Fakultní nemocnice Bulovka, pohyb zákonných zástupců v 
těchto místech podléhá pravidlům nemocnice. 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

a) Zajištění bezpečnosti žáků - pacientů se řídí pravidly Fakultní nemocnice Bulovka. 

b) Pokud se během vyučování zhorší zdravotní stav žáka, je povinen tuto skutečnost oznámit učiteli 
i zdravotnickému personálu. 

c) Povolení k účasti žáka na akcích konaných mimo dětská oddělení vydává ústně zdravotnický 
personál. 

d) Učitel při vzdělávacích činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáka, 
jeho  aktuálnímu zdravotnímu stavu a doporučení zdravotnického personálu. 
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e) Účastníci výchovně vzdělávacího procesu dodržují pokyny vedoucího pracovníka Fakultní 
nemocnice Bulovka, který je zodpovědný za dětské oddělení. Pokud zjistí závady a nedostatky 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, je jejich povinností 
informovat o těchto skutečnostech zdravotnický personál, v rámci svých schopností a možností 
zabránit vzniku škody. 

f) Ve všech budovách Fakultní nemocnice Bulovka je zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných 
omamných látek. 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školy i se svěřenými učebními pomůckami šetrně 

a  ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny. 

b) Veškeré  ztráty a nálezy žáci oznamují zaměstnanci školy nebo zdravotnickému personálu. 

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků škola neprovádí - nevystavuje vysvědčení. Na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce žáka či zletilého žáka vydáváme průběžné hodnocení 
vzdělávání v písemné formě zákonnému zástupci či zletilému žáku.  

b) Hlavním účelem průběžného hodnocení ve škole při nemocnici je motivovat žáka k překonání 
tíživé životní situace a následné jednodušší zapojení do práce v kmenové škole. 

c) Podrobněji o hodnocení žáků v 6. kapitole školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. 

8. Podmínky ukládání výchovných opatření 
Výchovná opatření ve škole neuplatňujeme.  

9. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování 
 Léčebný režim má vždy přednost před vzděláváním. Z tohoto důvodu uvolňuje z vyučování vedle 

zákonného zástupce žáka také ošetřující lékař nebo jím pověřený pracovník nemocnice. 
Pro  omlouvání i uvolňování platí pouze ústní forma. 

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 
Žáci jsou se školním řádem seznámeni přiměřeně svému věku třídním učitelem. Žáci i zákonní 
zástupci jsou poučeni o povinnosti dodržovat školní řád. Školní řád je k dispozici na jednotlivých 
dětských lůžkových odděleních a na webové adrese školy: www.skolabulovka.cz . 

11. Závěrečná ustanovení 
Stravování a pitný režim dětí zajišťuje Nemocnice Na Bulovce.  

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně 
ředitelky školy. 

 
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka školy 


