Provoz a vnitřní režim školy

1.

Režim činnosti ve škole

a)

Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky, kteří chodí do ŠD, pro ostatní žáky
v 7.40 hodin. V jinou dobu jsou žáci povinni zazvonit na zvonek své třídy, či do kanceláře
školy.

b)

Školník uzamkne vchod v 8.00 hodin.

c)

Provoz ŠD a MŠ je od 6.30 do 16.30. Odchod dětí ze ŠD je po obědě, ve 14.15 hodin a od
15.15 do 16.30 hodin.

d)

Z bezpečnostních důvodů rodiče v tuto dobu do budovy školy nevstupují. Mohou však
kdykoliv po domluvě využít možnosti navštívit vyučovací hodiny či si domluvit osobní
konzultaci s učiteli.

e)

Před odpoledním vyučováním nebo zájmovým kroužkem žáci odchází domů nebo čekají pod
dohledem pí. vychovatelek ve ŠD.

f)

Organizace vyučování:
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ranní blok (8.45 - 8.55 přestávka)
svačina ve ŠJ 1. – 2. tř. + část 3. tříd
pobyt v TV či areálku 1. – 2.tř. + část 3. tř.
pobyt v TV či areálku část 3.tř.+ 4. – 5. tř.
svačina ve ŠJ část 3.tř.+ 4. – 5. tř.
3. hodina
4. hodina
5. hodina
dělená hodina

2.

Režim při akcích mimo školu

a)

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

b)

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z

tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků ředitel školy.

3.

Provoz v tělocvičně

a)

V první hodině musí být žáci poučeni a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Učitelé udělají
o tomto zápis do TK.

b)

Cvičenci nesmí vstupovat do tělocvičny bez dozoru.

c)

Je zakázáno užívat nářadí i náčiní bez dozoru učitele, cvičitele.

d)

Tělocvičnu může cvičenec opustit pouze se souhlasem učitele – cvičitele.

e)

Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve cvičební obuvi, v kopačkách je vstup do tělocvičny
zakázán.

f)

Dětem není povoleno manipulovat s el. zařízením. Je nutno šetřit el. energií.

g)

Po ukončení činnosti je třeba uklidit nářadí na své místo, chránit nářadí před poškozením.

h)

Nářadí je nutno přenášet, nešoupat.

i)

Každou závadu na zařízení tělocvičny a nářadí je třeba zapsat do sešitu závad.

j)

Při odchodu z tělocvičny vedoucí zodpovídá za zhasnutí světel, zavření oken a zamčení dveří.

k)

Při používání sprch vedoucí překontroluje zavření vody po ukončení sprchování.

4.

Pravidla pro pobyt v areálku školy

a)

Co si žák vypůjčí, je povinen vrátit na původní místo.

b)

Žák má právo využívat všechno zařízení areálku. Je však povinen používat jej tak rozumně,
aby neublížil sobě ani druhým.

c)

Při nedodržení pravidel může být žák o výhodu takto trávit hlavní přestávku připraven.

5.

Provoz ve školní jídelně

a)

Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně.

b)

Z jídelny se neodnáší jídlo, žáci vše snědí v jídelně.

c)

Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, odvede po poslední vyučovací hodině učitel do ŠJ. Po obědě bez
otálení opouští školní budovu.

d)

Žáky, kteří navštěvují ŠD, předá po vyučování třídní učitel vychovatelce ŠD, která je v určitý
čas odvede do ŠJ na oběd.

e)

Ve školní jídelně žák požádá jen o tolik jídla, kolik sní, za jídlo paním kuchařkám poděkuje.

f)

Při odchodu z jídelny žák zkontroluje, zda je jeho místo čisté, případně ho uklidí, aby bylo
připravené k dalšímu stolování.

