
Dodatek ke školnímu řádu ke dni 12.4.2021 

Změny: 

2. Provoz školy 

 2.2 Režim školní budovy 

e.   Hlavní přestávka začíná v 9.30 hod. a trvá 25 minut, malé přestávky trvají zpravidla 10   
minut, polední 30 minut, odpolední 5 minut. 

 Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou.  

 Během malých přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu.  

 Velkou přestávku mohou žáci trávit na školní terase pod dozorem určených učitelů. Žáci 
druhého stupně mohou trávit velkou přestávku v klubovně (ŠD3). – Omezení dle 
hygienických opatření bude upřesněno dle pokynů ředitelky školy.Pobyt na školní 
terase o velké přestávce je až do odvolání zakázán (po dobu stavby). 
 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
 3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

p. Třídní učitel provede mimořádné poučení o bezpečnosti osob během stavby 
sportovní haly a dalších stavebních úprav školy 

  4. Podmínky zacházení s majetkem školy a s osobním majetkem 
 4.3. Podmínky zacházení s osobním majetkem 

c. Svoje osobní věci odkládá pouze na určené místo:  

 žáci 1. – 3. ročníku si oblečení, do kterého se převlékají, ukládají do šaten, které se 
během vyučování zamykají.    

 děti ze školní družiny si školní aktovky ukládají do šaten, které jsou zabezpečeny 
kamerami. Náhradní oblečení pro sportovní činnost a pobyt venku si děti odkládají 
do podepsané tašky nebo plátěného sáčku v šatnách jednotlivých tříd. Šatny jsou 
monitorovány kamerami. 

 Žáci 4. – 9. ročníku si svoje oblečení a osobní věci vždy ukládají a zamykají do 
přidělených skříněk. 

 Jízdní kola mohou sloužit žákům k dopravě do školy, nepovažují se však za nutnou 
pomůcku či osobní věc nutnou k výuce, s výjimkou stanovených hodin (dopravní 
výchova, školní cyklovýlet). Žáci si kola zamykají do stojanů na školní terase, příjezd 
je brankou od gymnázia. 
Na školní terase nebudou po dobu stavby umístěny stojany na uzamčení kol. 

Stojany před budovou školy je umožněno žákům používat pouze na základě 

odůvodněné individuální žádosti. Používání jízdních kol k dopravě do školy se proto 

z kapacitních důvodů nedoporučuje.  

Schváleno pedagogickou radou dne 12.4.2021 
Platnost: od 12. 4.2021 
Mgr. Michaela Petráčková, řed. ZŠ 
 
 

Rada školy  dodatek řádu školy:       schvaluje       

 

V Dobrušce dne:  ……………………………………………….…………………………………..…………………      

                                                                                                 předseda  Rady školy:  Petr Sadovský, v.r. 

 


