
PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  ŠKOLY 
 

1. Školní budova je žákům přístupná od 7.40 hodin. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv 

odloží v šatně a odcházejí do tříd. Příchod do třídy je nejpozději v 7.55 hodin. Šatna se uzamyká 

5 minut před zahájením vyučování (i odpoledního). Začíná-li žákům vyučování později (např. 

v 8.55), vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku před touto vyučovací hodinou.  

Při výuce od 7.00 a před odpoledním vyučováním si vyzvedává žáky vyučující ve vestibulu 

školy.  

Provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin. Řídí se Vnitřním řádem ŠD. 

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účastní se všech činností, které ředitel 

školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a do školní 

družiny je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 

3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka 

třídního učitele nebo ředitele školy písemně na předepsaných formulářích o uvolnění z vyučování. 

Doba, na kterou žáka uvolní učitel nebo ředitel školy, je stanovena takto: 1 vyučovací hodina – 

vyučující, 2 vyučovací hodiny až 2 dny – třídní učitel, 3 a více dnů – ředitel školy.  
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen bez 

zbytečných odkladů co nejdříve oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Každá 

nepřítomnost žáka musí být nejpozději do 72 hodin omluvena ústně nebo písemně rodiči.  

4. Třídní učitel uznává pouze omluvenku v žákovské knížce podepsanou zástupci žáka. Omluvenka 

se předkládá třídnímu učiteli ihned první den po příchodu do školy. V odůvodněných případech 

může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod 

nepřítomnosti žáka.  

Při vysoké omluvené absenci žáka (více než 100 hodin za pololetí) a při závažných a hrubých 

porušeních školního řádu ředitel školy zváží uvolnění žáka z vyučování na LVK, Švp či rodinnou 

rekreaci. 

5. Během vyučování nesmí žák bez vědomí učitele opustit školní budovu. Žák, kterému je 

nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. 

6. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

Se zapůjčenými učebnicemi, učebními texty a pomůckami zachází žák opatrně – jsou jeho 

vizitkou. Žákovskou knížku je žák povinen udržovat čistou, v obalu a v případě ztráty je povinen 

prostřednictvím třídního učitele si zakoupit novou za cenu 100,- Kč. Pokud žák na vyžádání učitele 

není schopen či odmítne předložit svou žákovskou knížku, a to opakovaně, bude toto jednání 

považováno za hrubé porušení školního řádu. 

7. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví věci potřebné k vyučování. 

8. Po zazvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, 

oznámí předseda třídy jeho nepřítomnost v ředitelně školy nebo v kanceláři školy. 

9. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák, zodpovídá za její stav a bezpečné přenesení. 

10. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli 

v průběhu vyučování a za dostatečné množství křídy. 

11. Na začátku všech malých přestávek a 5 minut před koncem velké přestávky se žáci stěhují do 

učeben stanovených rozvrhem. V době všech přestávek setrvávají žáci v sekcích u příslušných 

učeben. 

V jarních a podzimních měsících při příznivém počasí mohou žáci trávit velkou přestávku v atriích 

školy a v zahradě, ale vždy jen se svolením dozírajících učitelů, jejichž pokyny se řídí.   

12. Žáci nenosí do školy nepatřičné předměty, které rozptylují pozornost nebo které by mohly 

ohrozit kázeň či bezpečnost. Mobilní telefony, fotoaparáty, tablety a audio přístroje nelze používat 

v době vyučování, jinak mohou být vyučujícími zadrženy a vráceny žákovi po skončení 

vyučování, případně vráceny rodičům. Tyto předměty musí být během vyučování uloženy v tašce 

žáka, nebo v uzamčené skříňce. Dále nepřináší do školy větší částky peněz nebo cenné věci. 

Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. 

13. Žáci 1. ročníku se na hodinu Tv převlékají ve svých třídách, žáci 2.- 9.ročníku před hodinou Tv 

odcházejí se cvičebním úborem do šaten nad tělocvičnami, kde se převléknou. Dozor vykonává 

vyučující Tv, který též stanoví bezpečný způsob odkládání cenných věcí.  

14. Při vyučovací hodině žák bez dovolení neopouští učebnu ani své místo, zachovává klid a 

kázeň, sleduje pozorně vyučování a pracuje podle pokynů učitele. 



15. Žáci udržují učebnu během dne v pořádku, spolupodílejí se na odstranění závad způsobených 

úmyslným poškozením. Třída, která končí denní vyučování, zvedne židle na lavice. 

16. Není dovoleno jakkoli manipulovat se školním zařízením a otevírat okna, pokud není přítomen 

vyučující  

a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. 

Žáci šetrně zacházejí s nábytkem a s celkovým vybavením místností. 

Žákům není dovoleno používat školní výtah. Není dovoleno neoprávněně manipulovat se školní 

sítí. 

17. Ve školní družině se žáci chovají podle pokynů vychovatelů. Bez dovolení nebo omluvy se 

nevzdalují ani neodcházejí domů. Nepřítomnost žáka ve školní družině se omlouvá stejným 

způsobem jako neúčast ve vyučování. 

18. Stravování žáků probíhá v určenou dobu ve školní jídelně. V jídelně se žáci chovají ukázněně a 

dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. V době přestávek žáci svačí v klidu ve 

třídě, nikoliv na chodbách. Řídí se pokyny učitelů a vychovatelů, kteří konají dozor. 

19. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných  školou vystupují žáci ukázněně a řídí se 

pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu dodržují dopravní předpisy 

a pravidla pro přepravu osob. 

20. Před odpoledním vyučováním (včetně nepovinných předmětů a zájmových kroužků) žáci vyčkají 

příchodu vyučujícího v prostoru vestibulu. V případě setrvání žáků ve škole v době volné 

hodiny jsou žáci shromážděni v prostoru šaten, kde jsou pod dohledem vyučujícího konajícího 

dozor. Po skončení vyučování vyučující žáky odvádí do šaten a následně až do jídelny.  

21. Do odborných učeben a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Po ukončení výuky 

odvádí žáky vyučující až do prostoru šaten. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou 

žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a 

stejným způsobem školu opouštějí. 

22. Po skončení vyučování se žák zdržuje v prostoru šaten po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, 

oblékne a odchází z budovy. 

23. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky. 

24. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

hospodářce školy. Škodu nahradí žák, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída. Při 

ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou. Žák 

je povinen odevzdat nalezenou věc panu školníkovi, hospodářce školy nebo kterémukoliv 

vyučujícímu. 
25. Návrhy na zlepšení prostředí ve škole mohou žáci předložit ředitelství školy prostřednictvím 

třídního učitele a žákovské samosprávy. 

26. Žáci se ve vztahu k dospělým i vzájemně mezi sebou řídí zásadami slušného chování. 

27. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. 

28. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. 

Je zakázáno ponižování (a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií), 

tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování fyzického nebo psychického 

zdraví nebo života žáků. 

29. Žákům není dovoleno žvýkání v prostorách školy, nošení čepic mimo prostor šaten, jízda na 

kolech a kolečkových bruslích v prostorách školy a také před školou. Na tyto činnosti je vyhrazeno 

školní hřiště. Návštěvy či kamarádi, kteří na žáky čekají po skončení vyučování, musí čekat před 

školou a nikoliv na chodbách a ve vestibulu školy.  

30. Ředitel školy vydává zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve všech 

prostorách školy, v areálu školy a v okolí školy. 

31. Veškeré poškozování vnitřních a vnějších stěn budovy, nábytku, zařízení školy a také majetku 

spolužáků bude posuzováno dle platných zákonů ČR – případné škody úmyslné nebo 

z nedbalosti uhradí žáci prostřednictvím zákonných zástupců.  
32. Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení v průběhu celého školního vyučování 

(vyučovací hodiny + přestávky), při výuce v tělocvičnách a na školním hřišti, v průběhu oběda ve 

ŠJ a v průběhu docházky do ŠD. Přístroj může být zapnut pouze ve výjimečných situacích po 

domluvě s vyučujícím (např. k výukovým účelům apod.). 

33. Žáci mají zakázáno jakékoliv fotografování nebo natáčení žáků, učitelů a ostatních 

zaměstnanců školy (mobilem, fotoaparátem, kamerou) bez jejich souhlasu. 



 

 

 

 

 
V Brně dne  1.9.2017    ..…………………………… 

      RNDr. Josef Novák 

          ředitel školy 

 

 


