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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Provozní řád Základní školy je vydán na základě § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.
Čl. 2
Režim dne
Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním,
případně pokynem vyučujícího.
Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování musí
být ukončeno nejpozději do 17 hodin.
Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování
a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním
vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin je stanoven s
přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.
Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech je stanoven školním
vzdělávacím programem.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního
vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce
nejméně 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50
minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na
nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut.
Při zkracování přestávek je přihlédnuto k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně
vzdělávací činností školy bude zařazení a délka přestávek stanovena podle charakteru činnosti
a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
1. hod.
8. 00 – 8. 45
2. hod
8. 55 – 9. 40
3. hod
10. 00 – 10. 45
4. hod
10. 55 – 11. 40
5. hod
11. 50 – 12. 35
6. hod
12. 45 – 13. 30
7. hod
13. 25 – 14. 10
8. hod
14. 15 – 15. 00
Při odpoledním vyučování se zařazuje polední přestávka po 5. vyučovací hodině.
Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne je stanoven s ohledem na věkové a
zdravotní potřeby žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů.
Při výuce dbají učitelé na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin
výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla, ke správnému postoji při pracovních
činnostech a zařazováním relaxačních chvilek.
Písemné práce jsou zadávány učiteli tak, aby netrvaly déle než 30 minut. V jednom dni mohou
žáci konat pouze jednu zkoušku, jejíž délka trvá 30 minut.
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Režim práce s počítačem musí být upraven tak, aby vyučování na počítači trvalo souvisle
nejdéle 2 vyučovací hodiny.
Čl. 3
Organizace dne
Škola se otvírá pro žáky v 7:40 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin
Žáci, kteří přicházejí později, a návštěvníci školy se přihlašují na uvedená telefonní čísla
umístěná na dveřích školy. Po ukončení provozu v režimu školy je zabezpečení hlavního
vchodu řízen dle provozního řádu.
Po příchodu do školy se žáci převlékají a přezouvají v šatně. Ubytovaní žáci se převlékají v
pokojích.
Se zvoněním odcházejí žáci do tříd, hodinu zahajuje a končí učitel. Žáci mohou manipulovat
s okny a technikou pouze na pokyn vyučujícího.
Čl. 4
Dozor – dohled
Kmenové třídy školy jsou umístěny v 1. a ve 2. patře budovy. Na hodiny Tv, Pv, It, přecházejí
žáci na místo určení až na vyzvání vyučujícího. Pohyb žáků mezi patry o přestávkách je možný
jenom se svolením dozorujícího učitele. Během vyučování může žák opustit školu, odejít do
šatny nebo na internát pouze s vědomím vyučujícího a za doprovodu určené osoby.
Během přestávek vykonávají vyučující a asistenti pedagoga dohled na každém patře dle rozpisu
dozorů. Dveře tříd jsou otevřené, vyučující zachází na kontrolu do tříd a kontroluje provoz na
toaletách. V případě nutnosti jsou dozory posíleny. O hlavních přestávkách mohou žáci trávit
čas na přírodním hřišti u tělocvičny pod stanoveným dohledem.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci od 7. ročníku trávit volný čas mimo
budovu školy pouze s písemným souhlasem rodičů. Jinak jsou povinni trávit volný čas pod
dohledem asistentů pedagoga.
Dohled v jídelně v době 12:35 – 12:50 hodin vykonávají asistenti pedagoga. Ti také zajišťují
dohled nad žáky po 6. vyučující hodině do odchodu na internát v 13:30 hodin.
Pobyt žáků ve škole před a po vyučování je možný pouze za dozoru vyučujícího nebo asistenta
pedagoga.
Čl. 5
Podmínky pohybové výchovy a otužování
Pohybová výchova se provádí především v hodinách tělesné výchovy v souladu s učebními
dokumenty. Tělesná výchova je realizována na venkovních prostranstvích, ve sportovních
zařízeních města Nové Město nad Metují i jiných organizacích a ve vlastní tělocvičně.
K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny včetně sociálního zařízení, oddělené
pro chlapce a dívky. Po tělesné výchově mají žáci možnost očisty.
V učebnách jsou udržovány optimální teploty, učitelé v případě potřeby upozorňují žáky na
nevhodnost jejich ustrojení (předcházení přehřátí organismu či naopak nedostatečné ustrojení).
Rovněž učitelé dbají na přiměřené větrání.
Učitelé uplatňují ve výuce výchovu žáků ke zdravotnímu uvědomění a získání správných
hygienických návyků. Při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek provádějí opatření
proti vzniku a šíření přenosných nemocí. Žáci mají ve třídách k dispozici věšáky s osobními
látkovými ručníky.
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Čl. 6
Režim stravování a pitný režim
Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna ve školní výdejně v objektu Králíček. Obědy jsou
vydávány v době od 11:45 do 14:00 hodin.
Při každém obědě jsou vydávány nápoje podle jídelního lístku. Žáci si zajišťují pití sami (na
vlastní náklady). Možnost pít při vyučování záleží na rozhodnutí vyučujícího. V případě
horkého počasí je žákům pitný režim umožněn na jednotlivých patrech školy během přestávek.
Čl. 7
Režim návštěv
Návštěvy rodičů, odborných pracovníků specializovaných pracovišť apod. jsou předem
domluvené.
Konzultace rodičů jsou možné před vyučováním, po vyučování nebo v době vyhlášených
konzultačních hodin.
V případě neohlášené návštěvy neopouští vyučující učebnu, ale sdělí čas možné konzultace –
např. přestávka apod.
Čl. 8
Zájmové vzdělávání
Činnost zájmových kroužků probíhá ve školní budově i mimo ni v časech podle daného rozpisu,
vždy za dohledu vedoucího kroužku. Účast žáků v zájmových kroužcích musí potvrdit rodiče.
Čl. 9
Povinnost ohlášení
Všechny zletilé i nezletilé osoby, zdržující se v budově školy, mají povinnost v co nejkratší
době hlásit určené osobě skutečnosti, související s narušením pořádku, bezpečnosti nebo
ohrožení zdraví. V případě nutnosti je dospělá osoba povinna neodkladně přivolat Městkou
policii, Policii ČR nebo záchrannou zdravotní službu.
Čl. 10
Úklid a údržba školy
Úklid a údržbu školy zajišťují provozní zaměstnanci. Nedostatky nebo požadavky na opravy
jsou e-mailem oznamovány na školní e-mail udrzbari@skolynome.cz.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
V jednotlivých učebnách se provoz řídí rovněž místními provozními řády.
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu
pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem
v rozporu, především organizační směrnice č. 30/2020 OS ze dne 14.9.2020 pod č. j.
1146/2020.
V Novém Městě nad Metují dne 8. října 2021

Mgr. Klára Barešová
ředitelka školy
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