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V N I T Ř N Í    Ř Á D    Š K O L Y 
 
 7:00  otevření školní budovy, vstup žáků do školy       

 7:25  1. zvonění, žáci jsou již ve třídě a připravují se na vyučování  

1. hodina 

 7:30  2. zvonění - začátek vyučování 

 8:15 konec 1. vyučovací hodiny, 1. malá přestávka, žáci zůstávají ve třídě, ale mohou  
jednotlivě  odejít  na WC 

2. hodina 

 8:25  začátek 2. vyučovací hodiny 

 9:10 konec 2. vyučovací hodiny, 1. velká přestávka, rekreace dětí na chodbách. Dozírající 
učitel  otevírá  okna na větrání.  Za pěkného počasí tráví žáci čas venku v parku školy. 

 9:25     žáci jsou již ve třídě a připravují se na vyučování 

3. hodina 

 9:30     začátek 3. vyučovací hodiny 

10:15  konec 3. vyučovací hodiny 

4. hodina 

10:25    začátek 4. vyučovací hodiny    

11:10 konec 4. vyučovací hodiny,  odchod 1. směny na oběd  

5. hodina 

11:20  začátek 5. vyučovací hodiny 

12:05 konec 5. vyučovací hodiny, odchod 2. směny na oběd 

6. hodina 

12:15 začátek 6. vyučovací hodiny (2. stupeň) 

13:00 konec 6. vyučovací hodiny (2. stupeň), odchod 3. směny na oběd 

 

Odpolední vyučování 1. stupně 

11:55  začátek odpoledního vyučování  pro I. stupeň 

12:40  konec 1. odpolední vyučovací hodiny I. stupně 

12:50  začátek 2. odpolední hodiny I. stupně 

13:35  konec odpoledního vyučování I. stupně, odchod do ŠD a na autobusy 

 

Odpolední vyučování 6. a 7. třída 

12:50  začátek odpoledního vyučování   

13:35  konec 1. odpolední vyučovací hodiny  

13:45  začátek 2. odpolední vyučovací hodiny  

14:30  konec vyučování, dohled, aby žáci včas odešli na autobusy 
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Odpolední vyučování 8. a 9. třída 

13:30  začátek odpoledního vyučování   

14:15  konec 1. odpolední vyučovací hodiny  

14:20  začátek 2. odpolední vyučovací hodiny  

15:05  konec vyučování, dohled, aby žáci včas odešli na autobusy 

  

                                                   

DODATKY: 

 Žáci, kteří potřebují opustit školu během vyučování, doprovází do šatny učitelem pověřený žák, který šatnu opět  zamkne. 

 Žák smí opustit školu pouze se svolením třídního učitele na základě písemné žádosti rodičů, v případě nevolnosti si rodiče 
po telefonické domluvě  žáka ve škole vyzvednou. 

 Na oběd  žáci  odcházejí  od školy sami, dbají  na bezpečnost, neběhají a nepředbíhají se. V jídelně respektují pokyny 
kuchařek a pedagogického dozoru. 

 Žáci, kteří nechodí na obědy, se nezdržují v prostorách školy ani před jídelnou, v zimních měsících mohou  jíst svoji 
polední svačinu v šatně v jídelně, pokud se nebudou slušně chovat, mohou být  vykázáni. 

 Žáci sousedních tříd se mohou navštěvovat o hlavních přestávkách na chodbách v témže poschodí. Za pěkného počasí 
tráví za dozoru učitele  15 minut  se svačinou  venku před školou.  

 Platí  zákaz vstupu žáků do cizích tříd, do druhého poschodí a nové přístavby mohou jít jenom se svolením 
pedagogického dozoru. 

 

V Pěnčíně 9. 9. 2019                      

Mgr. Martin Zicháček, ředitel školy 


