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Školní úrazy – informace o školní legislativě 

A) Kniha úrazů 

Kniha úrazů je uložena ve sborovně Základní školy, Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, 

příspěvková organizace. 

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo  

na akcích organizovaných školou, školní družinou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, 

kdy se škola o úrazu dozví. 

 

Zápis do knihy úrazů provádí  

o vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv, Pč, F, Ch),  

o učitel konající dozor (např. o přestávkách),  

o vedoucí kurzu (např. lyžařský kur, škola v přírodě, školní výlety),  

o třídní učitel (všechny ostatní případy),  

o vychovatel ŠD 

 

V knize úrazů se uvede 

o pořadové číslo úrazu,  

o jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,  

o popis úrazu,  

o popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,  

o zda a kým byl úraz ošetřen,  

o podpis pedagogického dozoru, který provedl zápis do knihy úrazů,  

o další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.  

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

B) Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy 

úrazů, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do 2 

po sobě jdoucích vyučovacích dnů, smrtelný úraz nebo na žádost zákonného zástupce žáka. 

Škola vyhotoví záznam úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je 

pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené úrazem. 

 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u ekonomky školy. 

C) Hlášení úrazu 

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele 

školy. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy 

úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 
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Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 

nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu 

hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

D) Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za 

uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce  

o zřizovateli,  

o zdravotní pojišťovně žáka   

o příslušnému inspektorátu České školní inspekce.  

 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá hospodářka školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení  

o zřizovateli,  

o zdravotní pojišťovně žáka,  

o příslušnému inspektorátu České školní inspekce  

o místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

E) Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

o Zjistit poranění a ošetřit ho.  

o Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.  

o Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.  

o Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.  

o Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.  

o Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním 

učitelem. 

 


