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Pedagogický pracovník – učitelka nebo vychovatelka, odpovídá za zdraví a bezpečnost žáka
do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě nebo zaměstnancům
Centra Kociánka. Odpovědnost školy tedy nekončí s koncem vyučování, s koncem pracovní
doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby školní družiny.
Zákonný zástupce má povinnost si žáka vyzvednout v určené době, délka vyučování je
stanovena rozvrhem hodin a délka provozu školní družiny je stanovena ve vnitřním řádu.
Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Zákonný zástupce může
písemně pověřit k vyzvednutí žáka i jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného
zástupce) a uvede na ni telefonický kontakt. Pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu
v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na poskytnutém kontaktu.

Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu,
je oprávněn kontaktovat orgán sociálně – právní ochrany žáka (OSPOD ). Pro získání kontaktu
na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník
kontaktovat příslušný obecní úřad, Policii ČR nebo Městskou policii. Ve spolupráci s policií
zajistí předání žáka pracovníkovi OSPOD. OSPOD má povinnost zajistit žákovi neodkladnou
péči. V tomto případě je vždy nutné, aby pedagog uvážlivě posoudil využití tohoto
prostředku s ohledem na psychiku žáka, aby jeho jednání bylo klidné a k žákovi podporující.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s žákem prostory školy nebo školní
družiny a žáka předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě než zákonnému zástupci nebo
osobě jím pověřené. Je také nepřípustné zajistit žákovi péči v místě bydliště pedagogického
pracovníka.
Škola uhradí pedagogovi plat a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní
rozsah přímé pedagogické činnosti a má vůči zákonnému zástupci regresní nárok. Zákonný
zástupce je dle § 2910 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody a hradí se tzv.
skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další
náklady. Zákonný zástupce se této povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně.
Pokud dojde k pozdnímu převzetí žáka ze školní družiny po ukončení provozní doby, škola
informuje zákonného zástupce o tom, že se jedná o porušení vnitřního řádu. V případě, že
dojde k opakovanému narušení vnitřního řádu, může ředitel školy po předchozím písemném
upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení zájmového vzdělávání ve školní
družině.
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