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1) Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, vzájemných
vztahů s pracovníky školy, zacházení s majetkem školy
2)

Provoz a vnitřní režim školy

2. 1 ORGANIZACE DNE
• Ve škole se vyučuje podle rozvrhu hodin, schváleného ředitelem školy. Vyučovací
hodiny začíná a končí vyučující. Výuka může probíhat také v blocích a formou
projektů.
• Časový režim dne:
7.30 hod.
Odemknutí vstupu do hlavní budovy školy a třídy pro raní
družinu vychovatelkou školní družiny
7.30 – 8.15 hod.
Příchod žáků do ranní školní družiny
7.30 – 8.15 hod.
Ranní školní družina s vychovatelkou
8.15 hod.
Předání žáků ze školní družiny třídním učitelům
8.15 hod.
Odemknutí vedlejší budovy školní družiny
8.15 – 8.20 hod.
Příchod zbylých žáků (nenavštěvujících ranní
školní družinu) do hlavní i vedlejší školní budovy
8.20 – 8.30 hod.
Příprava pedagogů i žáků na vyučování
8.30 – 13.05 hod.
Vyučování podle rozvrhu
12.15 – 13.35 hod. Oběd
12.45 – 17.00 hod. Družina
• Vychovatelka ranní školní družiny přichází do školy nejpozději v 7.30 hod. a odemkne
školní budovu a třídu, v níž ranní družina probíhá.
• Třídní učitelé přicházejí do školní budovy nejpozději v 8.10 hod. V 8.15 hod.
odemknou svou třídu a převezmou si od vychovatelky žáky z ranní školní družiny.
• Od 8.15 do 8.20 hod. přicházejí do školní budovy žáci, kteří nenavštěvují ranní
družinu.
• Každý třídní učitel vykonává od 8.15 do 8.20 hod. pedagogický dozor nad žáky své
třídy.
• Žáci se po příchodu do budovy školy přezouvají v šatně. Ve své třídě jsou nejpozději
v 8.20 hodin a do začátku vyučování věnují čas přípravě na vyučování (psací potřeby,
notýsek apod.).
• O všech přestávkách mají žáci volnost pohybu, mimo třídu se však mohou pohybovat
pouze s vědomím učitele a v prostorách, kde je zajištěn pedagogický dozor.
• Po skončeném vyučování žáci pod dohledem učitele uklidí třídu, odnesou si všechny
potřebné věci do šatny a odcházejí na oběd.
• Oběd se ve školní jídelně vydává pro první skupinu od 12.15 do 12.45 hod. a pro
druhou skupinu od 13.05 do 13.35 hod.
• Po obědě odcházejí žáci z jídelny domů nebo do školní družiny.
• Školní družina je zajištěna pro zapsané žáky denně od 12.45 do 17.00 hodin.
• Zákonní zástupci si mohou žáky vyzvedávat ihned po obědě od 12.45 do 13.45 hod. a
dále pak od 15.00 do 17.00 hod.
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3)

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1.3 Využívání přilehlých prostor před budovou školy
• Prostory před budovou školy nejsou určeny pro školní ani mimoškolní aktivity. K
tomuto účelu slouží školní zahrada umístěná pod budovou školy.
• Prostor před budovou školy slouží ke krátkodobému pobytu při příchodu a odchodu
žáků ze školy nebo školní družiny.
• Pohyb v areálu před budovou školy a možnost parkování jsou vymezeny v mapce v
příloze tohoto Školního řádu č. 1.
• Výjimky z výše uvedených pravidel využívání přilehlých prostor před budovou školy:
1) Komunitní nebo školní slavnosti
V případě školních nebo komunitních akcí bude využívaná část areálu viditelně ohraničena.
Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy se mohou pohybovat ve vymezeném prostoru. V
případě akcí, kterých se účastní zákonní zástupci, zákonní zástupci zodpovídají za své děti.
2) Projektové dny
V případě projektových dnů lze využívat prostoru před hlavní budovou školy. Za žáky
zodpovídá jejich třídní učitel nebo pedagogický dozor.

Ve Škvorci, dne 1. 9. 2015

Mgr. Kateřina Mrzenová
ředitelka školy
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