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Dohled nad ž a ky v dobe  polední  př esta vky  
  

Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb., uložila základním školám nově povinnost umožnit žákům pobyt   

v areálu školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v této době dohled. Tuto 

možnost nabízela naše škola žákům již v uplynulých letech.  

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 pouze 

vymezila jako doba, ve které škola nabízí žákům bezpečný pobyt v areálu. 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 – omluvenku před daným dnem).   

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, ale v areálu školy se zdržovat 

bez dohledu nesmí.  

  

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

 Přihláška k dohledu o polední přestávce ve školním roce 2021/2022  

Zaškrtněte prosím tu variantu, která pro Vašeho syna/dceru   

…………………………………………………………………….třída………………………bude vhodnější.:  

1. Mé dítě bude po celou dobu polední pauzy hlídáno pod pedagogickým dozorem v areálu školy (škola za něj 

právně zodpovídá). V případě, že opustí školu, bude dohlížející pedagogický pracovník informovat rodiče a bude 

postupováno podle školního řádu.  

2. Mé dítě bude moci na základě vlastní vůle opustit během polední pauzy školu (v tomto případě škola za něj 

právně neodpovídá).   

V případě volby 1 uveďte aktuální telefonní číslo, na kterém budete v případě potřeby kontaktováni. 

……………………………………………………………………………………………..   

Datum a podpis zákonného zástupce: .................................................................................................  
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