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ORGANIZACE „POLEDNÍCH PŘESTÁVEK“ 

Vážení rodiče, základní škola má povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávce mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním („polední přestávka“) a zajistit pro ně v této době pedagogický 

dohled. Ze strany žáků (potažmo jejich zákonných zástupců) se jedná pouze o možnost, nikoliv povinnost 

a žáci nemohou být nuceni, aby ve škole v době polední přestávky setrvávali.  Polední přestávka mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním tak podle výkladu MŠMT není součástí vyučování, škola po tuto 

dobu pouze nabízí žákům bezpečný pobyt ve škole s pedagogickým dohledem (žáci musí respektovat 

všechna ustanovení školního řádu) na určeném místě. Školská legislativa předpokládá, že dítě školního 

věku (zvláště na II. stupni) je již způsobilé k samostatnému příchodu a odchodu ze školy a z povahy věci 

tedy i samostatnému pohybu mimo školu.  Pro upřesnění podmínek organizace poledních přestávek 

vyplňte prosím níže připojenou část a doručte zpět třídnímu učiteli. Pokud zákonný zástupce žáka 

II. stupně označí NEŽÁDÁM, může žák polední přestávku trávit mimo školu, a škola v této době nenese 

za žáka odpovědnost (za bezpečnost a zdraví žáka a za škodu žákem způsobenou), nebo na požádání 

(zejména v případě nepříznivého počasí) může trávit polední přestávku nebo její část ve škole 

pod pedagogickým dohledem. Pokud označíte ŽÁDÁM, bude žák pravidelně trávit polední přestávky 

pouze ve škole pod pedagogickým dohledem, bez možnosti školu opustit.  

 

 ---------------------------------------- ✄ -----------------------------------------  
 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA/ŽÁKYNĚ ...................................................................................................  

ZE TŘÍDY ....................... SVÝM PODPISEM POTVRZUJE, ŽE BYL SEZNÁMEN S ORGANIZACÍ 

„POLEDNÍCH PŘESTÁVEK“.  ŽÁDÁM   X   NEŽÁDÁM (NEHODÍCÍ SE MOŽNOST ŠKRTNĚTE), 

ABY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 ŽÁK/ŽÁKYNĚ TRÁVIL/A PRAVIDELNĚ POLEDNÍ 

PŘESTÁVKY POUZE V BUDOVĚ ŠKOLY POD PEDAGOGICKÝM DOHLEDEM, BEZ 

MOŽNOSTI ŠKOLU OPUSTIT.   

Všechny uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

(GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s oznámením o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy „Povinná školní docházka“, které je k dispozici 

u hlavního vchodu školy, u třídních učitelů a na internetových stránkách školy. 

Při podpisu pouze jedním zákonným zástupcem tento svým podpisem stvrzuje, že zákonní zástupci dítěte jednají ve shodě. (§ 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
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