
Provoz a vnitřní režim školy 

 

a) Žákům je umožněn vstup do budovy školy od 7,00 hodin. Ve volných hodinách mohou 

opustit školu pouze na základě písemné omluvenky zákonného zástupce nebo se zdržují v 

určeném prostoru pod dohledem pedagogického pracovníka. 

b) Všichni žáci se při příchodu do školy přezouvají a odkládají oděv v přidělených prostorech 

nebo skříňkách. 

c) Ve všech třídách je žákům zakázáno bez dozoru manipulovat s okny a žaluziemi. 

d) Stěhování žáků do odborných učeben probíhá na konci přestávky. 

e) Povinnosti služby ve třídě: 

 utřít před každou hodinou tabuli 

 na začátku každé hodiny podat hlášení o stavu třídy 

 po skončení vyučování zkontrolovat pořádek ve třídě, uzavření oken a zvednutí 

židliček 

 nedostaví - li se do pěti minut po zvonění vyučující do třídy, oznámit jeho 

nepřítomnost v ředitelně popř. sekretariátu školy 

 službu žáků ve třídě určuje třídní učitel a je povinen ji zapsat do třídní knihy 

e) Žáci odchází na oběd po skončení svého vyučování případně ve stanovené době pod 

dohledem pedagogického pracovníka. 

f) Po skončení vyučování resp. po obědě odchází žáci ke svým skříňkám, kde se přezouvají a 

převlékají, zbytečně se nezdržují a odchází z budovy, nebo do školní družiny, přihlášení žáci 

do školního klubu. 

g) Do školní družiny odcházejí žáci po skončení výuky rsp. po obědě samostatně. 

h) V době provozu školy je vstup do budovy zajištěn hlavním vchodem pomocí elektrického 

vrátného. Příchod žáků, rodičů nebo cizích osob umožňují zaměstnanci školy ze sekretariátu 

školy nebo školní družiny. 

i) Do 15,00 hodin je hlavní vstup do školy zabezpečen vrátným. 

 

Začátky a konce jednotlivých vyučovacích hodin: 

1. hodina 7,50 – 8,35 

2. hodina 8,45 – 9,30 

3. hodina 9,45 – 10,30 

4. hodina 10,40 – 11,25 

5. hodina 11,35 – 12,20 

6. hodina 12,30 – 13,15 

7. hodina 13,45 – 14,30 

8. hodina 14,40 – 15,25 

 

 Závěrečná ustanovení 

a) Pokud je ve školním řádu v jeho ustanoveních uvedeno slovo „žák“ nebo „žáci“, platí tato 

ustanovení i pro „žákyně“. 

b) Žáci budou se školním řádem a povinností jej dodržovat seznámeni úvodní den školního 

roku na třídnické hodině, třídní učitelé zapíší tuto skutečnost do poznámky v třídní knize. 

Zákonní zástupci budou seznámeni se školním řádem na třídních schůzkách. 

c) Školní řád je k dispozici v písemné podobě na sekretariátě školy a na www.zsjedovnice.cz 

d) Školní řád byl schválen školskou radou 27. 8. 2019 a projednán na pedagogické radě 26. 8. 

2019. Provozní zaměstnanci byli seznámeni dne 1. 9. 2019. 

e) Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. 

       Mgr. Eva Štaralová, ředitelka školy v. r. 



 

 

 


