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Dodatek ke Školnímu řádu č.1: 
 
II. Provoz a vnitřní režim školy       
 
A. Režim činnosti ve škole  
 
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 
55 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové 
přestávky na nejméně 5 minut Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním 
fyziologickým potřebám žáků. 
 

ČASOVÝ  ROZVRH  HODIN  A   PŘESTÁVEK 
 

1.              2.              3.             4.              5.            6.               7. 

 
7,30        8,35         9,30        10,25       11,20    oběd      13,00 
8,15        9,20        10,15       11,10       12,05          13,45 

 
 
B. Režim při akcích mimo školu 
 
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 
a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující 
pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, 
nebo jinou písemnou informací. 
 
7.Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, 
uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do 
výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit 
se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné 
lékařské potvrzení ne  starší jednoho roku.  
 
 

Vypracoval: Mgr. Věra Rejsová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Věra Rejsová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne  

Školská rada projednala dne: 30.8.2012 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2012 
 
Vidlatá Seč 28.8.2012    Věra Rejsová, ředitelka školy 
 


