Postup pří řešení úrazu

1)

Každý žák je povinen nahlásit úraz vyučujícímu neprodleně během vyučovací hodiny či
dohlížejícímu pedagogickému dozoru během přestávky.

2)

3)

4)

11) Každý nahlášený úraz se zaznamenává do Knihy úrazů, která je v kanceláři
ekonomického zástupce školy.

Za školní úraz se nepovažuje ta událost, která nastala při cestě do školy a zpět. Stejně

12) Formulář Zápis o úrazu se vyhotovuje v následujících případech, jedná-li se o:

tak i ta událost, o které bude vyučující žákem informován až dodatečně následující den.

a)

úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole

Každý úraz žáka, o kterém vyučující prokazatelně ví, že nastal v době školního

b)

smrtelný úraz; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které

vyučování, vyučující neprodleně nahlásí ekonomickému zástupci školy. Ekonomický

způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do

zástupce školy o úrazu informuje ředitelku školy.

jednoho roku od vzniku úrazu

Úraz žáka, který nastane v době polední přestávky v areálu školy, žák neprodleně

c)

nahlásí svému třídnímu učiteli, který dále postupuje dle bodů 3) a 6).
5)

společenského uplatnění způsobené úrazem

V případě lehčích poranění zajistí vyučující ošetření žáka na vrátnici školy, v ostatních
případech toto konzultuje se zdravotníkem školy (Mgr.Monika Průchová) či předává
žáka do odborné lékařské péče. V naléhavých případech poskytne vyučující zraněnému

6)

8)

na žádost zákonného zástupce žáka, Policie České republiky, zřizovatele,
zdravotní pojišťovny nebo příslušného inspektorátu České školní inspekce

13) Formulář Zápis o úrazu se vyhotovuje v pěti provedeních, kdy tiskopis č.1 zůstávává ve
škole, tiskopis č.2 obdrží zákonný zástupce, tiskopis č.3 se posílá na pojišťovnu, se

Pokud úraz žáka nastane v době vyučování a jeho stav nedovoluje, aby zůstal ve výuce

kterou má škola smluvní vztah na odškodňování školních úrazů, tiskopis č.4 se posílá

do konce vyučovací hodiny, vyučující neprodleně zajistí jeho doprovod zaměstnancem

zřizovateli školy a tiskopis č.5 je zaslán na Českou školní inspekci.
14) Současně s formulářem Zápis o úrazu obdrží zákonný zástupce od školy i formulář

O úrazu žáka, který vyžaduje okamžité lékařské ošetření, informuje vyučující

Hodnocení bolestného, který předá k vyplnění ošetřujícímu lékaři dítěte. Po vyplnění

neprodleně rodiče telefonicky z vrátnice školy a požádá je o doprovod k lékaři. Pokud

Hodnocení bolestného lékařem, podepíše tento formulář i zákonný zástupce (bod č.7) a

úraz nastane v případě, kdy vyučující nemůže z důvodu dozoru nad ostatními žáky

vrátí zpět do školy. Pokud u lékaře zaplatí zákonný zástupce poplatek za vyplnění

podat rodičům informace, toto zajistí ekonomický zástupce školy či vrátná.

formuláře, nechá si vystavit doklad o zaplacení a jeho originál přiloží k Hodnocení

Pokud rodiče nemohou zajistit okamžitý doprovod žáka k lékařskému ošetření, tento

bolestného. Stejně tak přiloží i lístek se svým číslem bankovního účtu, na který mu škola

doprovod dospělou osobou zajistí škola. V naléhavých případech bude

po odškodnění úrazu zašle finanční spoluúčast pojistné události.

požádána o

pomoc rychlá záchranná služba.
9)

d)

první pomoc.

školy na vrátnici školy. V žádném případě vyučující neposílá se zraněným spolužáky.
7)

pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení

15) Pokud je úraz způsoben spolužákem, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně

Stane-li se úraz během školní akce mimo budovu školy (sportovní soutěže, kulturní

tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění

vystoupení, exkurze …) a vyžaduje odborné lékařské ošetření, pedagogický dozor

spolupodílel na finančním plnění pojistné události. O této skutečnosti jsou vždy

neprodleně informuje rodiče a školu a zajistí jeho doprovod k lékaři.

neprodleně informováni rodiče původce zranění třídním učitelem.

10) Nastane-li úraz během ozdravného pobytu či lyžařského výcviku a vyžaduje odborné

16) Po každém úrazu jsou žáci opětovně poučeni vyučujícím, v jehož hodině se úraz stal, o

lékařské vyšetření, zajistí zdravotník návštěvu lékaře. Vedoucí ozdravného pobytu či

bezpečnosti a chování a toto poučení je zaznamenáno v třídní knize. Pokud se jedná o

lyžařského kurzu neprodleně informuje rodiče a školu.

úraz, který nastal během přestávky, toto poučení provede a zapíše třídní učitel
zraněného žáka.

