Dohled nad žáky v době polední přestávky

Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ukládá základním školám povinnost umožnit žákům pobyt v
budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v
této době dohled. Tuto možnost nabízela naše škola žákům již v minulém roce.
Ze strany žáků (potažmo jejich zákonných zástupců) jde však pouze o možnost, nikoli
povinnost, a žáci proto nemohou být nuceni, aby ve škole po tuto dobu skutečně setrvávali.
Polední přestávka se na základě novely se pouze vymezila jako doba, ve které škola nabízí
žákům bezpečný pobyt v budově. Není ani vhodné (potažmo přípustné), aby žáci byli
zavázáni pobývat ve škole v době polední přestávky např. po celou dobu školního pololetí.
Školská legislativa předpokládá, že dítě školního věku již je způsobilé samostatnému
příchodu a odchodu ze školy (z povahy věci tedy i samostatnému pobytu mimo školu), a je
proto na rozhodnutí jeho zákonných zástupců, zda a jak dohled nad žákem v době polední
přestávky zajistí.
Ti z rodičů, kteří mají o pravidelný pobyt dítěte ve škole zájem, mohou takový zájem aktivně
„nahlásit“ vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním třídnímu učiteli. S těmito žáky bude škola
pro dobu polední přestávky počítat. Nic ale nebrání tomu, aby byl žák z poledního dohledu
zase „odhlášen“, pokud zákonný zástupce takovou vůli projeví (ať už obecně, nebo např.
pro konkrétní den – žák přinese podepsanou žádost).
Naopak v případě těch žáků, které zákonní zástupci ke školnímu dohledu „nenahlásí“,
popřípadě kteří sami neprojeví zájem ve škole pobývat, platí, že mohou polední přestávku
využít dle svého uvážení a v budově školy se zdržovat nemusí. I nepřihlášení žáci mohou
trávit polední přestávku ve škole (např. při nepříznivém počasí).
Na závěr ještě odpověď z MŠMT na konkrétní dotaz:
Jak je to s odpovědností školy v případě, že dítě opustí školu a je o polední přestávce
venku?
Odpověď:
Pokud se jedná o žáka, u něhož rodiče nepožadují přítomnost ve škole o polední přestávce,
a žák sám nepožádá o pobyt ve škole, pak za něj škola nemá odpovědnost. Pokud se jedná
o žáka, u něhož rodiče požadují přítomnost ve škole, pak by školu opustit neměl a škola
vykonává na tímto žákem dohled.

Formuláře k vyplnění:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k dohledu o polední přestávce
Přihlašuji své dítě k pravidelnému pobytu ve škole (ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o.) během polední
přestávky ve školním roce …………………………………
Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………... Třída: ……………………………
Datum:

Podpis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o uvolnění z polední přestávky
Žádáme, aby náš syn/dcera .....................………………....................... Třída:.................................
byl(a) ve školním roce ……………………………….. uvolněn(a) v době poledních přestávek ze školy
(ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o.) .
Jsme si vědomi toho, že v této době škola nenese odpovědnost za zdraví a bezpečnost našeho
dítěte.
Datum:

Podpis:

Poznámka: Jednu z možností odevzdejte vyplněnou třídní učitelce.

