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27 ) PROVOZNÍ ŘÁD – ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 

 

A) PROVOZ ŠKOLY 

1) Škola se pro žáky otvírá v 7:40. Dojíždějící žáci mají možnost chodit ráno od 6:00 do 

školní družiny. 

2) Dopolední vyučování začíná v 8:00 hodin 

3) Přítomnost pedagogických pracovníků je stanovena vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou 

se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení..Pedagogický 

pracovník je povinen být na pracovišti 30 minut před zahájením své přímé 

pedagogické činnosti. Pro zastupování je stanoven rozvrh pohotovostí.  

4) Školní družina se pro žáky ráno otvírá v době od 6:00 do 7:40 a odpoledne od 11:45 

do 17:00. 

5) Provoz pro mimoškolní činnost v prostorách školy se řeší po dohodě s ředitelkou 

školy. 

B) ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 

1) Rozvrh hodin a přestávek v základní škole: 

 vyučovací hodina přestávka 

0. 7:00 – 7:45 7:45 – 8:00 

1. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 

2. 8:55 – 9:40 9:40 – 10:05 

3. 10:05 – 10:50 10:50 – 11:00 

4. 11:00 – 11:45 11:45 – 11:55 

5. 11:55 – 12:40 12:40 – 12:50 

6. 12:50 – 13:35 13:35 – 13:45 

7. 13:45 – 14:30 14:30 – 14:40 

8. 14:40 – 15:25  
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C) HYGIENICKÝ REŽIM 

1) Stanoven organizací vyučovacích hodin a přestávek, v nichž je zabezpečena 

dostupnost hygienických potřeb včetně pitného režimu prostřednictvím školního 

bufetu. Dále týdenním učebním plánem zařazením hodin tělesné výchovy.  

2) Ve vyučování vyučující zařazují činnosti vedoucí k odstranění únavy. 

3) Pro trávení velkých a poledních přestávek v jarním a podzimním období je žákům 

v případě příznivého počasí k dispozici nádvoří školy. 

 

D) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

1) Oběd zajištěn prostřednictvím školní jídelny (samostatný právní subjekt) v areálu 

školy. 

2) Doba vydávání oběda 11:30 – 14:00, doba určená na konzumaci oběda žáků: 11:45 – 

14:15 

3) Pitný režim zajištěn ve školní jídelně 

4) Režim školních svačin a pitný režim v budovách školy zajištěn školním bufetem, 

provoz 6:30 – 15:00. 

 

Platnost od 1.1.2019     Ing.Klára Karlíková, ředitelka 

 

 

 


