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ŠKOLA 
 
1. Režim dne  
 

Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 
12.45 hodin. 
 

Hodiny trvají: dopoledne 1. hodina 8.00 - 8.45 
  2. hodina 8.55 - 9.40 
  3. hodina 10.00 - 10.45 
  4. hodina 10.55 - 11.40 
  5. hodina 11.50 - 12.35 
  6. hodina 12.45 - 13.30 
  7. hodina 13.40 – 14.25 
    
 odpoledne 1. hodina 12.45 - 13.30 
  2. hodina 13.40 - 14.25 
  3. hodina 14.35 - 15.20 

 
 
Hodinu pracovního vyučování lze po domluvě s vedením školy odpoledne sloučit (pak je jedna 
pětiminutová přestávka). Zákonní zástupci musí být o této změně předem písemně informováni. 
Odborná praxe žáků OU začíná a končí dle rozpisu praxe stanoveného pro každý školní rok a pro 
každou skupinu. 

 
 
2. Dozory 
 

a) O přestávkách odpovídá za kázeň a bezpečnost žáků ve třídách a na chodbách učitel pověřený 
dozorem nad žáky dle rozpisu dozorů. 

 
b) Ve školních dílnách a na školním pozemku odpovídá za kázeň a bezpečnost žáků učitel 

pracovního vyučování. 
 

c) Před zahájením výuky v době od 7.40. do 8.00 hodin odpovídá za pořádek a bezpečnost žáků 
v šatnách školník. 

 
d) V době odborné praxe žáků OU odpovídá za jejich kázeň a bezpečnost učitel odborného 

výcviku. 
 

e) Ve školní jídelně odpovídá za kázeň a bezpečnost docházejících žáků učitel pověřený dozorem 
nad žáky dle rozpisu dozorů, za kázeň a bezpečnost žáků školní družiny a internátu, vychovatel 
dle rozvrhu služeb. 

 
f) Před každým dnem, kdy se žáci z různých důvodů neúčastní obvyklého vyučování (mimořádné 

volno, prázdniny) třídní učitel poučí žáky o bezpečnosti a vhodném chování v době 
volna.Poučení zapíše do třídní knihy.Poučení provede a zapíše i před každou mimořádnou akcí 
(škola v přírodě, LVVZ, návštěva plaveckého bazénu, cvičení v přírodě apod.). 
 
 
 



3. Organizační zásady 
 
 

a) Opouštění budovy 
Před opuštěním budovy v rámci výuky zapíše odpovědný učitel odchod třídy do sešitu ve 
sborovně, případně nahlásí vedení školy. 

 
b) Převádění žáků 

Žáky do internátu a školní družiny převádějí vychovatelé dle rozvrhu služeb po určené trase. 
Je nepřípustné posílat žáky bez dozoru, výjimku mají pouze žáci OU.Na výuku jsou žáci 
internátu přivedeni ráno pomocnou vychovatelkou, odpoledne vychovatelem školní družiny, 
internátu, popř. pomocnou vychovatelkou. 

 
c) Ostatní 

Během výuky je nepřípustné rušit učitele návštěvami rodičů, odvoláváním k telefonu 
apod. (v případě závažného důvodu k opuštění třídy je učitel povinen zajistit dozor 
nad žáky). Po skončení výuky učitel uzamkne třídu. Žáky odvede do šatny. 
Kabinety uzamyká učitel pověřený správou kabinetu, klíče od kabinetu jsou uloženy 
ve sborovně. Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu odpovídá za pořádek ve třídě 
a za uzamčení šaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNÁT 
 
1. Režim dne  
6.30 hod. vstávání a ranní hygiena 
6.45 hod. úklid, úprava postelí 
7.15 hod. snídaně 
7.40 hod. odchod do školy 
8.00-  11.40 hod. vyučování 
11.40-13.50 hod oběd dle rozsahu vyučování 
12.30-15.30 hod odpolední zaměstnání dle plánu práce (případně odpolední výuka dle rozvrhu 
16.00 hod. svačina 
16.15-18.15 hod. odpolední zaměstnání dle plánu práce (zájmová činnost dětí, příprava na 

vyučování apod.). 
18.15 hod. večeře 
19.00 hod. mytí, příprava na spaní – žáci ZŠS a ZŠP 
18.50-19.45 hod. žáci OU – individuální zájmová činnost 
21.00 hod. noční klid 
  
  

                   
      V pondělí (případně první den po školním volnu) začíná režim dne od 7.00 hod. příchodem žáků na 
internát individuálně. V pátek (případně poslední den před dnem volna) končí provoz internátu v 15.00 
hod. 

 
2. Řád internátu 
 

− žáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky 
− provoz začíná v pondělí v 7.00 hodin a končí v pátek v 15.00 hodin 
− žáci jsou organizováni ve výchovných skupinách, každá skupina má vychovatele, noční dozor 

je zajištěn pomocnými vychovatelkami 
− zákonný zástupce je povinen do 15. dne každého měsíce uhradit příspěvek na ubytování a 

stravování 
− v případě předem známé absence, musí zákonný zástupce žáka odhlásit a naopak před 

návratem na internát opět přihlásit 
− pokud žák v průběhu týdne onemocní, jsou zákonní zástupci povinni si po vyrozumění pro 

dítě přijít 
− na internátě může být ubytovaný pouze zdravý žák 
− žák musí mít  s sebou potřebné oblečení (viz. seznam), ručník, toaletní potřeby a léky (pokud 

je užívá) 
− rodiče jsou povinni upozornit vychovatele na výchovné a zdravotní problémy svého dítěte 
− žáky ZŠS a ZŠP přivádí z internátu do školy a zpět vychovatel (viz. rozpis služeb 

vychovatelů), žáci OU mohou přecházet sami 
− v rámci bezpečnosti na internátě i mimo něj se musí všichni ubytovaní řídit pokyny 

vychovatelů 
− volné vycházky určuje a povoluje vychovatel podle individuální situace 
− každý ubytovaný žák může být z internátu uvolněn pouze v doprovodu zákonného zástupce 

nebo po předložní písemného potvrzení, že může odejít sám, popř. s jinou osobou 
− za peníze a cenné věci, které nejsou uloženy u vychovatele, se neručí 
− žáci mohou používat přidělené místnosti s příslušenstvím 
− mohou se zúčastňovat zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných ve školském zařízení 



− zapojovat se do různých soutěží  
− ubytovaný žák může být podmínečně vyloučen, popřípadě vyloučen za hrubé slovní, 

popřípadě fyzické útoky proti pracovníkům nebo ubytovaným žákům 
− za prokázanou krádež v době pobytu na internátě  
− opakované svévolné opuštění internátu 
− jestliže není ubytovaný žák dostatečně vybaven na pobyt 
− za užívání omamných a návykových látek v době pobytu na internátě 
− za opakované méně závažné porušení řádu internátu 

 
 3.   Školní družina  
 
Žáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky. 
Provoz školní družiny je v pondělí až pátek od 7.00 hodin do 7.40 hodin ráno a po skončení vyučování 
do 16.00 hodin. Žák odchází ze školní družiny podle doby uvedené na přihlášce. 
O dřívějším nebo mimořádném odchodu ze školní družiny musí být vychovatel zákonným zástupcem 
informován písemně nebo si zákonný zástupce vyzvedne dítě osobně. Účast žáka v družině je 
evidována v přehledu výchovně vzdělávací práce.     
Žák může být podmínečně vyloučen, popřípadě vyloučen za hrubé slovní, popřípadě fyzické útoky 
proti pracovníkům nebo spolužákům. 
Za prokázanou krádež v době pobytu ve školní družině, za opakované pozdní příchody do školní 
družiny a opakované méně závažné porušení řádu školy. 
Žáci navštěvující školní družinu se řídí pravidly docházky a chování žáků platnými pro školské 
zařízení. 
 
4. Mateřská škola speciální 
 
Děti jsou přijímány formou zápisu, který provádí ředitel školy. Do MŠS se zařazují děti na základě 
vyšetření a doporučení logopeda, poradenského zařízení nebo odborného lékaře.  
 
Provoz začíná v 6.30 hodin a končí v 16.00 hodin. Ukončení provozu může být posunuto až na 16.30 
hodin, v případě zájmu rodičů. Zákonný zástupce musí dbát na dodržování začátku a ukončení provozu 
školy. Nástup dětí do školy je nejpozději do 8.00 hodin.  
Mimořádnou dobu odchodu dítěte ze školy hlásí zákonný zástupce při předávání dítěte ráno nebo 
písemně nebo telefonicky. Na ústní sdělení dětí se nebere zřetel. Bude-li dítě ze školy vyzvedávat 
sourozenec či jiná osoba, musí být sepsána „Dohoda s rodiči“.  
 
Děti, které jsou do MŠS zařazeny musí docházet do školy pravidelně. Nepřítomnost dítěte je třeba 
nejpozději do tří dnů řádně omluvit. Je-li dítě neomluveno déle než 3 týdny, bude z MŠS vyloučeno. 
 
Děti musí být předány do školy zdravé. Zjistí-li učitelka během pobytu dítěte ve škole příznaky 
nemoci, izoluje dítě od ostatních a okamžitě vyrozumí zákonné zástupce o zdravotním stavu dítěte. 
 
Děti chodí do školy přiměřeně oblečené vzhledem k ročnímu období a počasí. Ve škole se převlékají 
do vhodného oděvu a obuvi. Všechny věci musí mít děti při nástupu do školy řádně označeny. 
 
 
      
V Prostějově 20.9. 2010                                                                       Radim Janáček 
                                   ředitel školy 
 
 



 


