
 
 

Informace  k postupu při úrazu žáka 
 

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. 
 
Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou a ve 
školní družině. 
 
Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována 
událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den. Každý úraz, 
poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu 
zaměstnanci školy. 
 
Žákovi bude poskytnuta 1. pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola 
neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. V případě úrazu žáka bude 
zákonný zástupce vždy neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím žákovské knížky.  
 
V knize úrazů se evidují úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při uvedených činnostech a to 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. 
V knize úrazů se uvede 

 pořadové číslo úrazu, 
 jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 
 popis úrazu, 
 popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 
 zda a kým byl úraz ošetřen, 
 podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis 

do knihy úrazů, 
 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. 
 
Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o: 

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák") ve škole nebo školském 
zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo 

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo 
smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

Záznam o úrazu se vyhotoví na určeném formuláři. 
 
Na žádost zákonného zástupce žáka škola nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není 
uveden v předchozím odstavci a), b). 
 
Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní žádost o náhradu škody a formulář pro zdravotní 
pojišťovnu (posudek o bolestném), které si stáhne z webových stránek a spolu s dokladem o ošetření u lékaře 
odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli. Škola všechny potřebné dokumenty pošle pojišťovně. 
 
Pokud je úraz způsoben úmyslně jinou osobou či porušením školního řádu a pravidel bezpečnosti je toto uvedeno v 
Knize úrazů, stejně tak v Záznamu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na 
finančním plnění pojistné události či dojde ke krácení pojistného plnění. 
 
 


