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Řád provozu ZŠ a PRŠ – budova Štolcova 
 

Budova školy není volně přístupná, pro vstup do budovy je vždy nutné použít příslušný zvonek. Vstup 

do školy je žákům umožněn nejdříve v 7.00. V tuto dobu také začíná provoz školní družiny. Žáci se 

v šatně přezují, odloží případný svrchní oděv a přecházejí do kmenové třídy nebo do ranní družiny. 

Ve škole nezvoní, výuka probíhá individuální, případně skupinovou formou v blocích, které jsou 

dlouhé podle individuálních možností a potřeb jednotlivých žáků a jejich aktuálního stavu. Přestávky 

jsou různě dlouhé a u žáků jsou řešeny individuálně. 

 

1. blok (1-2 vyučovací hodina) 8.00 – 10.00 

2. blok (3-4 vyučovací hodina) 10.00 – 11.40 

3. blok (5 vyučovací hodina) 11.40 – 12.35 

4. blok (6 vyučovací hodina) 12.35 – 13.30 

5. blok (7 vyučovací hodina) 13.30 – 14.00 

 

Provoz školní družiny při ZŠ končí v 15.00. 

 

Provoz PRŠ končí ve 14.00. 

 

Škola se zabezpečuje kódováním. Ranní odkódování má na starosti školník, případně pověření 

pracovníci. Odpolední kódování má na starosti uklízečka. V případě, že ve škole po 17.00 zůstane 

jiný pracovník, informuje o tom paní uklízečku. 

Po skončení vyučování a při jakémkoliv odchodu žáků z budovy školy pedagogové vždy odvádí žáky 

do šatny a předávají žáky zákonným zástupcům, jiným pověřeným osobám k vyzvedávání žáků, či 

vedoucím kroužků. Pedagogové dbají na to, aby všichni žáci, kteří ukončili svou činnost ve škole, 

odešli domů.  

Dveře hlavního vchodu a vchodu branky na školní zahradu zůstávají stále zavřené, všichni 

zaměstnanci mají čip. Návštěvníkům je vchod do školy umožněn prostřednictvím příslušných zvonků 

s komunikátory a dálkovým otevíráním. 

Všichni vyučující odpovídají za náplň vyučovacích hodin a uplatňované metody a formy práce na 

základě Vzdělávacích programů školy. 

Přestávky slouží k relaxaci mezi vyučovacími hodinami, osobní hygieně a stravování. O přestávkách 

za všechny děti odpovídá pedagog v dané třídě.  
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Při pobytu ve škole se žáci řídí Školním řádem a chovají se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí. 

Na obědy chodí žáci v doprovodu pedagogů kmenové třídy po vyučování nebo v průběhu vyučování. 

Během vydávání obědů je nad žáky vždy zajištěn pedagogický dozor. Všichni strávníci dodržují Řád 

školní jídelny. 

 

V Brně 31. 8. 2021                                                                   

                                                                       -------------------------  

                                                                        Mgr. Tomáš  Musil  

                                                                                  ředitel školy 
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