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SMĚRNICE ŠKOLY 

ŘÁD O PROVOZU A VNITŘNÍM REŽIMU ŠKOLY 
Vypracoval: Mgr. Magda Kindlová 

Schválil: Mgr. Magda Kindlová 

Pedagogická rada projednala dne: 15. 4. 2015 
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Směrnice nabývá platnosti ode dne: 23. 2. 2015 
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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
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Řád o provozu a vnitřním režimu školy 
 

I. Školní budova 

 

1.1. Budova školy je zpřístupněna ve dnech školní výuky od 8,00 hod, kdy 

začíná v jejích prostorách pedagogický dozor.  

1.2. Začátek první vyučovací hodiny je v 8.30. 

První přestávka trvá od 10,05 hod do 10,15 hod, tedy 10 min.  

Druhá přestávka trvá od 11,50 hod do 12,15 hod, tedy 25 min. 

Odpolední vyučování začíná ve 14,30 hod. 

1.3. Pokud se nedostaví vyučující do 10 minut po stanoveném začátku hodiny, 

oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v sekretariátu školy. 

1.4. Žáci vstupují do školy ukázněně. V hale se přezují do vhodné obuvi a 

zamknou svůj botník.   

1.5. Během přestávek v době dopoledního vyučování, tj. do 13,50 hod, není 

nezletilým žákům dovoleno bez dovolení vyučujícího nebo některého 

pedagogického pracovníka opustit areál školy. 

1.6. Nezletilý žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze 

v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Zletilý žák, kterému je 

nevolno, může jít, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, sám. Nevolnost 

hlásí každý žák svému vyučujícímu; v případě nutnosti se obrátí na 

kteréhokoliv zaměstnance školy. 

1.7. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově za 

přítomnosti pedagogického dozoru nebo po dohodě s příslušným 

pracovníkem školy, a to v prostorách k tomu určených. 

 

II.  Třídy a učebny 

 

2.1. Stanovená třídní služba dbá na čistotu a pořádek v kmenové třídě i 

v kterékoli učebně, ve které probíhá výuka třídy. 

2.2. Služba odpovídá mj. za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu 

vyučování.  

2.3. Žáci, kteří u sebe nebo ve svých zavazadlech mají v době vyučování 

mobilní telefony, jsou povinni mít je vypnuté. 

2.4. Žáci nenosí do školy pro výuku nepotřebné či drahé věci, neboť škola za 

jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. 

2.5. Nalezené věci se odevzdávají v sekretariátu školy. 

2.6. Při ztrátě osobní věci žák informuje vyučujícího a následně se dostaví do 

sekretariátu školy pro pokyny k šetření ztráty.  

2.7. Žáci jsou povinni chovat se v rámci výuky ukázněně, dbát na pořádek ve 

všech prostorách školy, vzorně se starat o zapůjčené učební pomůcky. 

Jejich poškození nebo ztrátu hlásí bez zbytečného odkladu příslušnému 

vyučujícímu. 



2.8. Je-li žák vybaven notebookem nebo jiným obdobným elektronickým 

zařízením, je povinen jej zaregistrovat v sekretariátu školy a používat jej 

v době probíhající vyučovací hodiny výhradně pro výuku. 

 

III. Školní jídelna a klubovna s knihovnou 

 

3.1. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.30 do 14.15 hod. 

3.2. Při stolování je žák tichý a ukázněný, aby nerušil ostatní strávníky; dbá 

pokynů dozírajících pedagogů, vedoucího školní jídelny a zaměstnanců 

výdejny.  

3.3. Po skončení oběda zasune židli a odnese použité nádobí na vyhrazené 

místo.  

3.4. V době od 14.15 do 18.00 je v prostorách školní jídelny v provozu školní 

klubovna s knihovnou. 

3.5. Ve školní klubovně a knihovně se žák chová ukázněně, aby nerušil ostatní 

návštěvníky klubovny a knihovny; dbá pokynů osob, které zde vykonávají 

dozor. 

3.6. Před odchodem z klubovny a knihovny po sobě každý žák uklidí - zasune 

židli, uklidí odpadky a v případě, že je v klubovně poslední, zhasne světlo 

a zavře okna. 

3.7. Ve školní klubovně a knihovně je možno po dohodě s předsedou školního 

herního klubu nebo jím povřenou osobou si zapůjčit stolní hry. Před 

odchodem žák vrátí jím zapůjčené stolní hry na vyhrazené místo. 

3.8. Ve školní klubovně a knihovně je možno si v době určené vedoucím 

knihovny zapůjčit libovolnou knihu. Veškeré další náležitosti půjčování a 

vracení knih se řídí výpůjčním řádem knihovny. 

 

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

4.1. Žáci jsou povinni se přezouvat a dodržovat základní hygienická pravidla. 

4.2. Zvlášť před jídlem a po použití WC jsou povinni si řádně omýt ruce. 

4.3. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou 

tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

4.4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači 

a elektrickým vedením bez dozoru vyučujícího. 

4.5. Při přecházení na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se 

žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před 

takovýmito akcemi doprovázející osoba žáky zvlášť poučí o pravidlech 

bezpečnosti.  

 

4.6. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy 

místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje 

vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem 



určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a 

v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce 

škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 

4.7. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými 

jsou žáci předem seznámeni.  

4.8. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

4.9. Při výuce v tělocvičně a v laboratořích zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné 

učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při 

první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ty, kteří na 

první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní 

knihy.  

 

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 

5.1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména výchovný poradce a školní 

metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole 

z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují vhodné formy 

a metody umožňující včasné řešení problémů ohrožených žáků. 

5.2. Žáci školy mají v areálu školy přísný zákaz nošení, držení, distribuce a 

zneužívání návykových látek a dále nošení a držení zbraní a dalších 

nebezpečných předmětů. Žáci v areálu školy nesmějí kouřit a požívat 

alkoholické nápoje. Porušení tohoto zákazu se bere jako porušení školního 

řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným 

zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, 

které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím 

pověřený pracovník je povinen informovat zákonné zástupce žáků, u 

nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámit s 

možností odborné pomoci. 

5.3.  Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, 

rasismus, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo 

jejich skupiny vůči jiným žákům, dospělým osobám nebo skupinám, jsou 

přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 

Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří 

tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné 

zástupce. 

5.4. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke 

zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována 

v souladu se školním vzdělávacím programem. 

5.5. Pověření pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním 

řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem 



vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků v době 

vyučování.  

 

Řád o provozu a vnitřním režimu školy byl dne 15. 4. 2015 schválen na 

pedagogické radě, dne 23. 2. 2015 byl ve smyslu ust. § 168 odst. 1 písm. c) 

školského zákona schválen Školskou radou a nahrazuje všechny předchozí verze 

Řádu o provozu a vnitřním režimu školy. 

 

 

 

 

 

Mgr. Magda Kindlová 

ředitelka školy 

  

  

 


