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Úraz se může stát i ve škole. Můžete se zranit ve třídě, na chodbě nebo v šatně, v tělocvičně, 
na školním hřišti a v družině. Proto i školy mají svoje pravidla.

• Která pravidla musí žáci dodržovat a proč? Jak se máte chovat při hodině a jak o přestávce? 

• Platí pravidla i pro učitele a další zaměstnance školy? Uváděj příklady.

• Co je hlavním smyslem těchto pravidel?

Anička stejně jako vy chodí do školy. Přečtěte si krátký popis toho, jak se Anička chová ve škole. 

Vyučování začíná v 8 hodin a Anička je již v 7.50 každý den ve třídě. Při hodině sedí na lavici 

a hraje si s nůžkami. O přestávce svačí v lavici, ale odpadky hází pod sebe. Pak se jde proběhnout 

po chodbě. V tělocvičně cvičí přesně podle pokynů paní učitelky. Na obědě počká v klidu ve frontě 

a jídlo si odnese na tácu. Po vyučování vrazí do šatny a hraje se spolužáky šlapanou.

• Za co byste Aničku pochválili a za co naopak pokárali?
• Co vše se Aničce mohlo stát?

• Napadají vás ještě nějaká pravidla, která by Anička měla dodržovat?

• Která pravidla platí i ve vaší třídě/škole? 

• Zhodnoťte, jak se vám daří pravidla respektovat. Za co se můžete pochválit a za co naopak ne?

• Jak se nazývá dokument, který obsahuje pravidla chování ve škole?

Škola a její řád
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Úrazem rozumíme náhlé poškození zdraví. Vážné úrazy mohou mít trvalé následky, mohou být 
i smrtelné.

Existují předměty a zařízení, bez nichž si už nedovedeme svůj život představit. Některé z nich mohou 

při neopatrném používání znamenat nebezpečí úrazu. 

• Uvádějte další podobné příklady.

• Pracujte ve dvojicích a navrhněte pravidla pro předcházení úrazům.

Už malé dítě se učí rozeznávat, co se smí, co nesmí, co může rozhodnout a udělat samo a na co se má 

zeptat rodičů. Názory na to, co je správné a co nesprávné, se mohou lišit, proto se lidé, kteří spolu žijí, 

pracují, hrají si nebo sportují, musí dohodnout na společných pravidlech. 

Pravidla pomáhají zajistit bezpečnost.

Pravidla pomáhají řešit spory.

Pravidla chrání pořádek. 

Pravidla brání naše lidská práva.

Pravidla napomáhají spravedlivému hodnocení. 

Pravidla (doplň další zdůvodnění, proč jsou pravidla důležitá). 

Pravidla, která musíme jako občané dodržovat a jejichž porušení je trestné, nazýváme zákony. 
Jedním ze zákonů je školský zákon. Stanovuje například povinnost dětí docházet do základní 
školy. Pokud by někteří rodiče neposílali své děti do školy, bude je vyšetřovat policie pro 
zanedbání rodičovských povinností.

nůžky schodiště se zábradlím kružítko

hrazda a bradla příbor umyvadlo

Riziko vzniku úrazů snížíme opatrností a dodržováním pravidel bezpečnosti při práci, sportu, v dopravě, 
doma, ve škole i v přírodě.
Většina školních úrazů vzniká divokostí, neposedností a konfl ikty mezi dětmi.
Charakteristické úrazy jsou: zlomeniny, vykloubení, tržné rány, otřesy mozku a pohmožděniny.
Stanovení pravidel a jejich dodržování je nejúčinnější a nejlacinější prevencí úrazů.

Pamatuj!


