
 

VNITŘNÍ REŽIM ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 

 
1. Žáci se svým chováním, jednáním a vystupováním podílejí na dobrém jménu školy. 

2. Všichni žáci se chovají ve škole takovým způsobem, aby neohrozili zdraví svoje ani zdraví svých 

spolužáků nebo dalších osob. Případný úraz žák ihned nahlásí. 

3. Žáci školy zdraví nejenom učitele, ale i ostatní dospělé osoby v budově školy. 

4. Žáci používají pro vstup a odchod ze školy hlavní vchod. Škola je pro žáky otevřena od 6,45 hodin. 

V době od 6,45 hodin do 7,45 hodin mohou žáci být pouze v prostoru u šaten, bufetu a pingpongových 

stolů, tj. v přízemí hlavní chodby. Nesmí po tuto dobu vcházet do jiných částí školy. Toto se netýká 

žáků, kteří mají výuku od nulté vyučovací hodiny. Z budovy školy odcházejí neprodleně po výuce, 

případně po obědě. Pro odchod z budovy (Po – St – Pá po 14,00 hod., Út – Čt po 15,00 hod.) je 

vyhrazen levý hlavní vchod. Režim otevírání a zavírání školy řeší zvláštní předpis. 

5. Na první vyučovací hodinu jsou žáci ve třídách nejpozději v 7,50 hodin. 

6. Žáci dodržují stanovený rozvrh. V daný čas jsou žáci připraveni v určené učebně na svém místě na 

výuku podle pokynu každého učitele. Respektují informační zvonění před 1. a 3. vyučovací hodinou, 

po jeho zaznění jsou ve svých třídách. 

7. Žáci se aktivně účastní výuky a spoluodpovídají tak za výsledky vzdělávání. Při hodině neruší 

nevhodným chováním práci svých spolužáků a nežvýkají. O slovo se hlásí zdvižením ruky. Mezi 

učitelem a žákem je vzájemný respekt, pochopení a úcta. 

8. Pokud se učitel nedostaví na výuku dle rozvrhu, či stanoveného suplování, žáci na tento fakt upozorní 

vedení školy po 5 minutách od zahájení hodiny. 

9. Po skončení vyučovací hodiny každý žák uklidí své pracovní místo. Žáci odcházejí z učebny až na pokyn 

vyučujícího. 

10. O přestávkách je dětem umožněn pohyb mimo učebnu. Přechod dětí o přestávkách mezi učebnami 

probíhá samostatně a v klidu dle platného rozvrhu. Na velkou přestávku má každá třída určenou 

učebnu, do které se žáci přesunou na začátku přestávky. Velkou přestávku děti z I. stupně tráví mimo 

budovu školy, s výjimkou špatného počasí. Přestávka mezi 1. a 2. vyučovací hodinou je v prostoru 

bufetu vyhrazena pouze dětem z I. stupně a po 2. vyučovací hodině pro žáky II. stupně. 

11. Velká přestávka je od 9,35 do 10,00 hodin, malé přestávky jsou dlouhé 10 minut, pouze před 7. a 8. 

vyučovací hodinou 5 minut. 

12. Žákům je zakázáno otevírat okna bez souhlasu vyučujícího a vyhazovat cokoliv z okna. 

13. Po skončení výuky odejdou žáci spořádaně do šaten podle pokynu učitele. Pokud chodí na oběd, uloží 

si tašky do šatní skříňky a spořádaně odcházejí do školní jídelny. Po obědě, před odpoledním 

vyučováním, žáci opouští budovu školy. V případě nepříznivého počasí mohou zůstat o polední 

přestávce v budově školy a zdržují se pouze v prostoru šaten na hlavní chodbě, kde je nad nimi 

zabezpečen dozor. 



14. Žákům, kteří přijedou do školy na jízdním kole, je umožněno uzamknout kolo do stojanů za pavilonem 

U 12. Vedení školy však nepřebírá za kola odpovědnost. Pokud žáci přijedou na kolečkových bruslích, 

přezují se v šatně školy. Jízda na kolečkových bruslích nebo koloběžkách je v budově školy zakázána, 

lze je odložit na určené místo pod schody v pavilonu U5. 

15. Žáci jsou povinni zacházet šetrně se školním majetkem a školními pomůckami. Učebnice, které jim 

byly pro školní rok zapůjčeny, jsou povinni na jeho konci v pořádku vrátit. V případě ztráty, značného 

nebo nevratného poškození nahradí učebnicí novou.  

16. Každý žák má na školní rok půjčenou šatní skříňku. Je zakázáno ji polepovat, popisovat a jinak 

poškozovat. Tuto skříňku a klíče od ní předá na konci školního roku třídnímu učiteli ve stejném stavu, 

v jakém mu byla svěřena. V případě ztráty klíče vyhledá pana školníka, který mu půjčí originální klíč, 

dle kterého si na své náklady nechá vyrobit klíč nový. 

17. Žáci do školy zbytečně nenosí cenné věci. Na osobní věci, zejména mobily, ostatní elektroniku a peníze 

dávají mimořádný pozor a nenechávají je bez dohledu.  

18. Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení pro záznam, zobrazení či reprodukci textových, 

obrazových a zvukových dat, jsou žáci povinni v době výuky vypnout a uložit do své tašky. Na hodiny 

tělesné výchovy a praktických činností v dílně zanechávají žáci své mobilní telefony v šatních skříňkách 

(včetně necvičících žáků).  

19. Vlastní elektronické přístroje (mobil, tablet aj.) je dovoleno nabíjet pouze se svolením vyučujícího. 

20. Ve školní jídelně v době oběda mají žáci mobilní telefony vypnuté a je zakázáno je používat. 

21. Je zakázáno pořizování a zveřejňování fotografií, videozáznamů a audiozáznamů v celém objektu 

školy, školního pozemku.  Na školních akcích lze pořizovat záznamy pouze se souhlasem vyučujícího 

nebo vedoucího akce. 

22. Žáci udržují vnitřní zařízení a vybavení školy v pořádku, případné poškození ihned ohlásí. Poškodí-li 

žák zařízení školy úmyslně, třídní učitel o tom informuje jeho zákonného zástupce a v součinnosti s 

vedením školy zákonný zástupce žáka zjedná nápravu. 

23. Ve všech pavilonech školy a v celém areálu pozemku školy, včetně hřišť, též na všech školních akcích, 

je zakázáno kouřit a požívat návykové látky.  

24. Z důvodu opakovaného porušení školního řádu může ředitel vyřadit žáka z účasti na mimoškolních 

akcích. Ve škole mu bude připraven náhradní program. 

25. Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují základní hygienická pravidla 

26. Provoz v odborných učebnách se řídí zvláštními řády pro tyto učebny. 

27. Děti, které navštěvují zájmový kroužek, čekají na vedoucího před školní budovou. Pokud činnost 

kroužku navazuje na výuku, čekají v prostoru hlavního vchodu. Vede-li kroužek učitel, řídí se jeho 

pokyny. 

28. V době od 1. dubna do 31. října je v provozu pro školní děti a veřejnost venkovní hřiště. Návštěvníci 

se řídí řádem školního hřiště a pokyny správce. 

 
 

 
 
 
V Hradci Králové, dne 1. 11. 2016 

Mgr. František Obr                                                                                                 

ředitel školy                                       


