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Provoz a vnitřní režim školy 
 

1. Vyučování ve škole se koná podle pevného rozvrhu, který schvaluje ředitelka školy.   Rozvrh 

je vyvěšen ve třídách.  

2. Začátek vyučování je v 8:00 hodin.  

3. Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy a vestibul zůstávají volné. 

4. Vycházky a exkurze jsou součástí vyučování. 

5. Zájmový útvar se zřizuje při minimálním počtu 10 přihlášených žáků. Účast žáků v 

zájmových útvarech je dobrovolná. 

 6. Škola se otevírá pro žáky v 7:40 hodin. Pro žáky navštěvující ranní školní družinu v 6.45h. 

Žáci odcházejí ukázněně do šatny, přezují se do zdravotně nezávadných přezůvek, oděv a obuv 

odloží v šatně a odcházejí do tříd. Dbají pokynů dozoru, nezdržují se zbytečně v šatně.  

7. Žáci udržují pořádek v šatnách. 

8. Při vyučování se žáci chovají ukázněně.  

9. Žáci, kteří se opozdí, se řádně omluví.  

10. Nemá-li žák domácí úkol, ohlásí to vyučujícímu na začátku hodiny.  

11. Při příchodu do třídy zaujme žák své místo a připraví se na vyučování. Žáci se aktivně 

účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučování. Musí při tom dodržovat pravidla 

slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně.  

12. Žák odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě.  

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

v průběhu vyučování. 

14. Žákům není povoleno vstupovat do ředitelny ani kabinetu bez vyzvání zaměstnance školy.  

15. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením pokud není přítomen vyučující 

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

O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením 

místností.  

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

školnici.  

17. V době mimo vyučování se žáci bezdůvodně nesmějí zdržovat ve školní budově. 

18. 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. 

19. Je zakázáno běhat po schodišti, zdržovat se na záchodech a v předsíních záchodů.  

20. Během přestávek není povoleno vycházet ze školní budovy bez vědomí učitele.  

21. Do školy je zakázáno nosit oblečení, které propaguje fašismus, rasismus a drogy. Nošení, 

držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů                  

a kouření, je žákům školy zakázáno. Rovněž je zakázáno ponižování, tělesné ubližování                 

a veškerá činnost, která by vedla k ohrožení zdraví žáků (šikana). Žák je povinen chránit své 

zdraví i zdraví svých spolužáků.  

22. Nalezené věci se odevzdávají v ředitelně školy. Základní škola a Mateřská škola Prštice, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 664 46 Prštice, Hlavní 13. 

23. Po ukončení vyučování uvede každý žák své místo do náležitého pořádku (zodpovídá 

odvádějící učitel).  
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24. Dle pokynů vyučujícího se žáci řadí a odcházejí do šatny. Vyučující odvádějí žáky až k 

šatně a následně do jídelny.  

25. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou k přezutí a odchází 

z budovy nebo do školní družiny.  

26. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště a školní 

družiny.  

27. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování a dobrého občanského 

soužití tak, aby nepoškozoval pověst školy.  

28. Do jídelny vchází žáci ukázněně a zařadí se před výdejové okénko. Místo v řadě může 

změnit po dohodě s učitelem konajícím dozor.  

29. Pokud při stolování nedodržuje pravidla slušného chování, může být přesazen nebo 

napomenut dozírajícím učitelem, vychovatelkou nebo zaměstnancem jídelny.  

30. Po skončení oběda zasune židli, odnese použité nádobí.  

 

 

Rozpis vyučovacích hodin:  

 

hodina začátek konec 

1. 08:00 08:45 

2. 08:55 09:40 

3. 10:00 10:45 

4. 10:55 11:40 

5. 12:10 12:55 

6. 13:05 13:50 

Nižší ročníky, tedy 2. a 3., které mají 5. vyučovací hodinu, odcházejí na oběd 

v 11.40 a 5. hodina pro ně začíná v 12.10h. 

Vyšším ročníkům, 4. a 5. ročníku, končí 5. vyučovací hodina v 12.35 a pak 

odcházejí na oběd. 

 

 

V Pršticích dne 1.9.2022 

Pedagogická rada schválila dne 25.8.2022 

        Mgr. Lenka Drábková Ředitelka školy  


