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Provozní řád 
Vstup do školní budovy: 
        Budova ZŠ má dva hlavní vchody. Pravý vchod z Lyčkova náměstí neopatřený domovními zvonky je 
žákovským vchodem. Tímto vchodem vchází do budovy žáci i pracovníci základní škol.  Levý vchod 
z Lyčkova náměstí je návštěvním vchodem do ZŠ, který je využíván v době, kdy je žákovský vchod 
uzavřen.  

Boční vchod z ulice Kubova je hlavní vchodem do MŠ, který využívají žáci MŠ a jejich rodiče a 
pracovníci školy. Při elektronickém zabezpečení je nutné použít jako první vchod do školní jídelny. Zadní 
vchod ze dvora je po dobu rekonstrukce školního hřiště uzavřen.    

Boční vchod do ZŠ z ulice Sovovy využívá školník a jeho rodina, pracovník školy ubytovaný 
v ubytovně, večerní nájemci školy a návštěvy určené školníkem školy.  

Zadní vchod ze dvora je určen pouze pro vstup na školní zahradu.    
 
Provoz ZŠ  

Budova základní školy je  odemykána na horní zámky (u návštěvního vchodu i dolní zámek) a 
elektronicky odkódována v 6.30  hodin. Pan správce či pan školník  zamyká budovu školy na horní druhé 
zámky (u návštěvního vchodu i dolní zámek) zakóduje elektronickým zabezpečením po ukončeném 
provozu školy kolem 21.30 hodiny. Před jejím uzamčením je povinen provést bezpečnostní kontrolu a 
spustit elektronickou ochranu budovy školy. Ta je spuštena v době mimo řádný provoz školy. 

Horní klíče od budovy mají tito zaměstnanci školy: školník, správce hřiště, ředitel a zástupci ředitele 
školy, hospodářka školy a školní jídelny, vedoucí kuchařka ŠJ.  Tyto  osoby  a učitel ubytovaný 
v ubytovně jsou  poučeny  o  manipulaci  s elektronickým zabezpečovacím zařízením. Klíče jsou 
nepřenosné, bezpečnostní kódy jsou nesdělitelné.  

 Dolní zámky se zamykají po celý den. Výjímkou je žákovský vchod, který je otveřen před zahájením 
a v době vyučování od 7.40 do 17.00. 
      V této době je u žákovského vchodu pověřený zaměstnanec školy, který dozírá nad odchodem žáků 
a příchodu lidí do školy.  
     
Provoz budovy ŠD    
  Provoz školní družiny se řídi Vnit řním řádem školní družiny . 
 
Provoz MŠ 

Provoz MŠ, se řídí Vnit řním řádem mate řské školy.  
 
Provoz školní jídelna 

Provoz školní  jídelny, způsob přihlašování a chování ve školní jídelně je zazanamenán 
ve Vnit řním řádu školní jídelny.  
 
Pobyt ve škole mimo pracovní dobu či mimo vyu čování 
     Pokud zaměstnanec potřebuje pracovat ve škole mimo řádnou pracovní  dobu  je  povinen  o tomto,  z  
výše uvedených důvodů, uvědomit  vedení  školy  a  pana  školníka. Práci v mimopracovní době 
schvaluje ředitel školy. Škola  nesmí  zůstat nezajištěna proti vniknutí nežádoucích osob. 
    Pobyt na pracovišti v době pracovního klidu a o hlavních prázdninách povoluje ředitel školy. Pobyt dětí 
ve škole mimo vyučování je možný pouze pod dozorem  dospělého pověřeného zaměstnance školy.   
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Provoz školy v dob ě vyučování 
Vyučování: 
   Vyučování začíná v 8.00 hodin.  
   Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové. Zpravidla po 2. vyučovací 
hodině je přestávka v trvání minimálně 15 minut; její délku stanoví ředitel školy. Přestávka mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. 

Žáci prvního až pátého ročníku mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin a v 
odpoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci šestého až devátého ročníku nejvýše 6 
vyučovacích hodin. 
 

Vyučování se řídí rozvrhem hodin. V 1. – 3. třídě určuje délku vyučovací jednotky a přestávky učitel. 
Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně: 
0. vyučovací hodina  7.05 – 7.50 
1. vyučovací hodina  8.00 – 8.45 
2. vyučovací hodina  8.55 – 9.40 
3. vyučovací hodina  10.00 – 10.45 
4. vyučovací hodina  10.55 – 11.40 
5. vyučovací hodina  11.50 – 12.35 
6. vyučovací hodina  12.45 – 13.30 
7. vyučovací hodina  13.40 – 14.25 
8. vyučovací hodina  14.35 – 15.20 
9. vyučovací hodina  15.30 – 16.15 
 
Přestávky 
     Přestávky mezi vyučovacími jednotkami jsou : 
- určené pro přesun a přípravu žáků na další vyučovací jednotku, 
- z hygienických důvodů, 
-    přestávka po druhé vyučovací hodině je určena jako svačinová 
- z relaxačních důvodů 
     O všech přestávkách musí být  umožněn pohyb dětí mimo třídu. 
     Svačinová - žáci svačí ve  třídě, v které ukončili vyučovací jednotku. 

 Během polední přestávky mohou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, opustit areál školy. 
 
Stravování a polední p řestávky 

Na oběd odcházejí družinové děti s doprovodem vychovatelek, žáci nenavštěvující družinu bez 
doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídí pokyny dozírajících učitelů. V jídelně se žáci dodržují pravidla 
stolování. Při nevhodném chování může být žák z jídelny vykázán. Nárok na oběd neztrácí.  

 
Konec vyu čování 

Po ukončení vyučování odchází žáci dle pravidel žákovského řádu opatrně ze školy žákovským 
vchodem. Žáky, kteří přecházejí do školní družiny, vyzvedává příslušná vychovatelka ve třídě a odvádí je 
do školní družiny.  
 
 
 
 

Mgr. Jan KORDA 
ředitel školy 

 


