
Provozní řád Základní školy Hořepník 

 

Provoz a vnitřní režim 

1) Vyučování začíná  v 7.40 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí  začínat dříve než v 7 

hodin. Vyučování probíhá podle následujícího časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:   

I. – III. ročník: 1. varianta                                                IV. – IX. ročník: 1. varianta 

 

1. hod.                    7:40 -   8:25                                     1. hod.                    7:40 -   8:25 

velká přestávka      8:25 -   8:45                                     2. hod.                    8:35 -   9:20 

2. hod                     8:45 -   9:30                                     velká přestávka      9:20 -   9:40 

3. hod                     9:40 –  10:25                                    3. hod.                    9:40 – 10:25 

4. hod                    10:35 – 11:20                                    4. hod.                   10:35 – 11:20 

polední přest.        11:20 -  12:15                                    5. hod.                   11:30 – 12:15 

5. hod.                   12:15 -  13:00                                    polední přest.       12:15 – 13:20 

                                                                                        6. hod.                   13:20 – 14:05  

                                                                                        7. hod.                   14:15 -  15:00 

 

 

I. – III. ročník: 2. varianta                                             IV. – IX. ročník: 2. varianta 
 

1. hod.                    7:40 -   8:25                                     1. hod.                    7:40 -   8:25 

velká přestávka      8:25 -   8:45                                     2. hod.                    8:35 -   9:20 

2. hod                     8:45 -   9:30                                     velká přestávka      9:20 -   9:40 

3. hod                     9:35 –  10:25                                   3. hod.                    9:40 – 10:25 

4. hod                    10:40 – 11:20                                   4. hod.                   10:35 – 11:20 

5. hod                    11:30 -  12:15                                   5. hod.                   11:30 – 12:15 

                                                                                       6. hod.                   12:25 – 13:10 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a 

spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

2) Školní budova se pro žáky navštěvující školní družinu a pro žáky dojíždějící otevírá v 6:15 hod. Pro domácí 

žáky školy je vstup do budovy školy umožněn v 7:20 hod. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu 

ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.     

3) Do školy vstupují určeným vchodem, ten také používají k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je 

zakázáno opouštět školní budovu bez souhlasu učitele.  

 
4) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v 

délce 20 minut (I. – III. tř. – po 1. vyuč. hodině). Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 55 

minut u I. – III. ročníku, IV. – IX. ročník má polední přestávku dlouhou 65 minut. 

 

5) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách - a 15 minut před 

zahájením vyučování odcházejí do učeben (v 7:25 hod. a v 13:05 hod) 

 V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze o volných hodinách.    

 

6) Po zazvonění očekávají žáci na svých místech příchod vyučujícího. Na lavicích mají připraveny potřeby pro 

nastávající hodinu. Přicházejícího vyučujícího zdraví žáci mlčky a povstáním.                                                                                                                                           

 

7) Žáci oslovují vyučujícího „pane učiteli“, „paní učitelko“, „paní vychovatelko“, „pane řediteli“. Ve školní 

budově při setkání s učitelem či dospělým občanem zdraví žáci pozdravem „dobrý den“. 

 

8) Při vyučování se žáci chovají slušně, aktivně se zapojují do vyučovacího procesu. Bez dovolení neopouští svá 

místa a učebnu. Své spolužáky nevyrušují. Při ověřování vědomostí nepodvádí a při zkoušení u tabule předkládají 

žákovskou knížku. 

 

9) Žákům je zakázán vstup do sborovny a do kabinetů. Vstoupit mohou vstoupit pouze s vědomím učitele. 



 

10) V každé třídě je stanovena dvoučlenná žákovská služba, která plní tyto povinnosti: 

- dbá na pořádek v učebně o přestávkách i během vyučování 

- před hodinou zapíše na tabuli pořadové číslo hodiny a datum 

- na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky 

- během vyučování přenáší třídní knihu 

- je-li potřeba, přináší, popř. odnáší pomůcky vyučujícím 

- neprodleně ohlašuje vyučujícímu dané hodiny, popř. třídnímu učiteli zjištěné závady na zařízení v učebně 

 

11) Pokud se vyučující nedostaví 5 minut po zvonění do výuky, je povinností služby vyhledat učitele v kabinetě, 

případně nahlásit nepřítomnost učitele zástupci ředitele, popřípadě řediteli školy. 

 

12) Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se 

pokyny vedoucí školní jídelny a učitelů, vychovatelů, kteří mají pedagogický dozor. 

 

13) Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou vystupují žáci slušně a ukázněně, řídí se 

pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu žáci dodržují dopravní předpisy a pravidla 

pro přepravu cestujících. 

 

14) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví pedagog pověřený vedením akce zařazení a 

délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

15) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze tehdy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 

16) Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

17) Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny 

žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem 

na začátku školního roku zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle 

charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a s ohledem na didaktickou 

a metodickou náročnost předmětu. 

 

18) Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. 

 

19) Škola při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k 

základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů. 

 

20) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb. Poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
21) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 13, vyhotovuje a zasílá 

záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

 

22) O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou určeny k plnění pitného režimu.       

 

23) Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6:15hodin do 15:45 hodin.  

 

24) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, 

vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

25) Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve 

směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje ji na veřejně přístupném místě. O snížení nebo prominutí úplaty, 

zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve 

směrnici pro činnost školní družiny. 

 



26) Zajištění pitného režimu: na druhém patře nové budovy je umístěn stojan na pitnou vodu z barelu, dalším 

zdrojem je várnice s čajem ve školní jídelně, která je přístupná po první vyučovací hodině do skončení vydávání 

obědů, obvykle do cca 13:30. Další zdroje nápojů si zajišťují žáci.  

 

Režim při akcích mimo školu 

 

1. 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.  

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru 

činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

3. 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. Škola pro plánování takovýchto akcí 

stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog 

s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním 

plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není 

místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na 

předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků na předem určeném místě, v případě použití hromadného dopravního prostředku vystoupením 

žáka z tohoto dopravního prostředku. Místo a čas shromáždění žáků a místo skončení akce oznámí organizující 

pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků zápisem do žákovské knížky nebo pomocí jiné 

písemné informace. 

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu 

a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 

bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se 

kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto 

zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.       

 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků: 

- směrnice školy k mimoškolním akcím 

- směrnice pro organizování cykloturistického výletu  

- směrnice pro organizování lyžařského výcviku 

- směrnice pro organizování letního týdenního pobytu žáků na Hutích 

 

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

 

7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik v sedmém ročníku. 

Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, pobyt v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou 

účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení.  

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.  

 
Uvolňování a omlouvání žáků, prevence a postih záškoláctví  

 

Prevence 

1) Doba a způsob uvolňování ze školního vyučování: 

vyučovací hodina – vyučující (ústní či písemná žádost zákonného zástupce) 

jeden den – třídní učitel (ústní či písemná žádost zákonného zástupce) 

dva dny a více – ředitel školy (písemná či ústní žádost zákonného zástupce); ředitel školy určí 

náhradní způsob vzdělávání žáka 

 



2) Třídní učitel eviduje omluvenou a neomluvenou docházku žáků své třídy. 

     Třídní učitel též eviduje ústní či telefonické omluvy nepřítomnosti žáků od zákonných 

     zástupců a eviduje je v pedagogickém deníku.  

 

3) Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci 

s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. 

Součástí prevence je: 

a)pravidelné zpracování dokumentace o absenci 

b) součinnost se zákonnými zástupci 

c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření 

d) výchovné pohovory se žáky 

e) spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou 

f) konání výchovné komise 

g) spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

 

Způsob omlouvání nepřítomnosti 

1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na 

omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.  

2) Nepřítomnost žáka základní školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce 

žáka. 

3) Základní škola bude požadovat, pokud to bude považovat za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodů 

nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky 

vystavené zákonným zástupcem žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny 

školního vyučování. 

4) Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání 

školní docházky) bude škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i 

v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů vyučování. 

 

Řešení neomluvené nepřítomnosti 

1) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje 

vyhodnocuje. 

2) Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel 

formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. 

3)Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle 

závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný 

poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další 

odborníci a zástupce rady školy. 

4)V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o 

pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 

pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Hupka 

ředitel školy 

 

 

Přílohy: 

 

- rozpis dozorů na školní rok 


