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Školní řád ZŠ Pěnčín 22 - Příloha č. 2  

V N I T Ř N Í    Ř Á D    Š K O L Y 
 
 7:10  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. Za pěkného počasí tráví 
žáci čas venku v zahradě 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 

                                                    

Další organizační pravidla:  

 

• Za nepříznivého počasí může být žákům umožněn vstup do vstupního vestibulu od 7:00. 

• Žáky, 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 sousedních tříd se mohou navštěvovat pouze o velkých přestávkách v rámci jednoho patra. Přesuny žáků mezi 
patry nebo částmi školy provádějí žáci pouze se souhlasem učitele. Za pěkného počasí tráví za dozoru učitele 15 
minut se svačinou venku před školou.  

• V době polední pauzy před odpoledním vyučováním se žáci smějí zdržovat pouze ve vymezeném prostranství před 
školou nebo v prostoru určené vyučujícím. 

• Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jeho průběh odchodem na WC, žvýkáním atp. Do odborných 
pracoven vstupují s učitelem.  Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků mohou 
být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na ty čekají před budovou, za nepříznivého počasí a po dohodě 
s vyučujícím ve škole.  

• Žáci se přezouvají v šatnách do otevřené vzdušné obuvi. Používají přezůvky s bílou podrážkou, aby nezanechávali 
stopy na podlaze. Oděv a pokrývku hlavy pověsí na věšák. Při odchodu ze školy si obuv uloží podle pokynu třídního 
učitele do poliček nebo do sáčků. Cenné věci a peníze si nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. 
Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní obuvi, se svolením učitele. Nosit pokrývku hlavy ve škole je zakázáno. 

• V areálu školy a školní jídelny není dovoleno jezdit na kole a koloběžce. Kola se ukládají do stojanu před školou. 
Kolečkové brusle jsou zakázány. Za případné odcizení nebere škola odpovědnost. V zimních měsících je zakázáno 
koulování v celém areálu.  

• Ve školní jídelně se řídí žáci řádem školní jídelny a pokyny dozírajících osob. V šatně si aktovky řádně srovnají, oděv 
pověsí na věšák. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.  
 

 

Vnitřní řád byl schválen školskou radou 26. 8. 2022 a projednán pedagogickou radou 1. 9. 2022. 

                             Mgr. Martin Zicháček 

          ředitel školy 


