
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 

 

Vnitřní řád pracoviště školy Perunova 6 

 

Všichni žáci základní školy, jejich rodiče i návštěvníci používají k příchodu do 

základní školy a odchodu z ní vchod z ulice Perunova. 

Vrátnice je v provozu v pondělí – pátek od 6.45 do 17.30 h. 

Od 6.45 do 7.30 h je ve vrátnici školník, od 7.30 do 17.30 h vrátná/vrátný.  

Dozor u šaten koná od 7.40 do 8.00 h pedagogický pracovník. 

Rodiče žáků ZŠ vstupují do budovy školy pouze v níže uvedených případech. 

 

PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY  

 

1. Rodiče, kteří mají děti v ZŠ i MŠ, doprovází pouze děti z MŠ, a to vchodem pro MŠ ze 

Slezské ulice, kterým také z budovy odcházejí. 
 

2. Ranní družina probíhá od 6.45 - 7.40 h. Poté jdou žáci do svých tříd. Ostatní žáci přicházejí 

do školy v době od 07.40 do 7.55 h. Po příchodu do školy se v prostoru šatních skříněk 

přezují, obuv a svrchní oděv si odloží do skříňky. Ve skříňkách je zakázáno ponechávat cenné 

věci, mobilní telefon, peníze a pomůcky potřebné na výuku během dne. 

 

3. Příchod do školy či třídy po 07.55 h je pro všechny žáky považován za pozdní příchod. 

 

4. Přichází-li žák na vyučování později během vyučovací doby – např. od lékaře, převlékne se 

v šatně a bez zbytečného zdržování odejde do třídy.  

 

NÁVŠTĚVA RODIČŮ VE ŠKOLE A KONZULTACE 

1. Návštěvu školy je třeba dohodnout s příslušnou učitelkou, vychovatelkou nebo jiným 

zaměstnancem školy vždy předem telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím ŠOL (např. 

omluvy, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace, návštěvy vedení školy).  

 

2. S pedagogy je vhodné domlouvat termín návštěvy na dobu, kdy neprobíhá výuka, tzn. nejlépe 

po vyučování, v nutných případech před vyučováním. Návštěvy nelze uskutečňovat v době, 

kdy pedagog vykonává dozor nad žáky. 

 

3. Při příchodu do školy na domluvenou návštěvu se vždy rodiče nahlásí vrátné/vrátnému. 

 

4. Pokud probíhá domluvené jednání s pedagogy ráno před vyučováním, je nutno opustit školu 

nejpozději v 7.55 h. 



5. Při provádění platby u hospodářky školy dodržují rodiče úřední hodiny 07.40 - 07.55 h. 

 

6. Přijdou-li rodiče neohlášeni a budou na setkání trvat, vyčkají na vrátnici do té doby, než se jim 

bude moci příslušný zaměstnanec školy věnovat (tak aby nenarušil svou výuku, službu na 

dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou  nezbytnou  činnost). 

Při nedodržení tohoto postupu má vrátná pokyn rodiče do budovy nepouštět. 

 

 ODCHOD ŽÁKA ZE ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) - ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Žáci mají zakázáno obsluhovat elektrický otvírač dveří. 

 

2. Odchází-li žák během vyučování, odevzdá učitelce žádost o uvolnění – lístek, na němž musí 

být uvedeny následující údaje: datum, v kolik hodin odchází a s kým, podpis rodičů. 

Učitelka napíše propustku, kterou žák odevzdá vrátné. Rodiče čekají v prostoru vrátnice. 

 

3. Žáci, kteří nechodí do ŠD, odcházejí po vyučování do jídelny či k šatně s vyučující poslední 

vyučovací hodiny. Před odchodem ze školy se v šatně přezují a oblečou a bez zbytečného 

zdržování opustí školní budovu. Dbají přitom pokynů dozoru a vrátné/vrátného. 

 

4. Žáka je možné vyzvednout ze ŠD:  

 Po obědě v době od 12.00 do 13.30 hodin – podle času, kdy obědvají jednotlivá 

oddělení.                                                                
 PT 1.C 2.C 3.C 3.D 4.C 5.C 

PONDĚLÍ 11,45  12,15  12,45  

  

12,45  

  

13,10  

  

13,10  12,40/  

13,30  

ÚTERÝ 11,45  12,45  

  

12,45  

  

12,40/  

13,30  

  

13,10  13,10  

  

12,40  

STŘEDA 11,45  

  

12,15  

  

12,15  

  

12,45  

  

13,10  

  

12,40/  

13,30  

12,40  

ČTVRTEK 11,45  12,45  

  

12,45  12,40/  

13,30  

13,10  

  

13,10  12,40  

PÁTEK 11,45  12,15  12,15  13,10  13,10  12,40/  

13,30  

12,40  

 Dále pak až v době od 15.00 do 17.30 hodin, poté je provoz ŠD ukončen.  

 Pravidelně jsou oddělení ŠD na školním hřišti od 14:00 - 15:00 h. 

  

5. Pro akce ŠD mimo školu a projekty je vyhrazeno úterý, přesné informace jsou zveřejňovány 

na webových stránkách školy nebo uvedeny v notýsku. 

  

6. Při domluveném odchodu ze ŠD předkládají žáci vrátné propustku, kterou jim vystaví 

vychovatelka. 
 

7. Při vyzvedávání dítěte z ŠD zvoní rodiče na příslušná oddělení na zvoncích u skleněných 

dveří u vrátnice, poté vyčkají příchodu dítěte v prostoru u vrátnice.  
 

8. Osoby, které rodiče pověří vyzvedáváním dítěte, musí být uvedeny v zápisovém listu ŠD. 

 



REŽIM POBYTU ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI O VELKÉ PŘESTÁVCE  

V OBDOBÍ PO ZMĚNĚ ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ 

 

1. Po zvonění na velkou přestávku se žáci seřadí u schodiště ve 2. patře a sejdou s dozorem na 

školní hřiště. V případě nepříznivého počasí zůstávají v době velké přestávky žáci ve 2. patře 

školy. 

 

2. Žáci se před vstupem na plochu hřiště přezují do obuvi s pevnou patou. 

 

3. Žáci se chovají na hřišti slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe. 

 

4. Na ploše hřiště je povoleno střílet na koš a kopat na jednu branku, a to pouze s molitanovým 

míčem. 

 

5. Na plochu hřiště se nevstupuje s jídlem a pitím. 

 

6. Žáci mají zakázáno: 

 lézt na prolézačky a skluzavky, 

 lézt do křoví, zdržovat se v ochozech s keři, 

 chodit do výklenku se zastřešením, podél školy a vstupovat do atria, 

 chodit po kladině či střeše vláčku, 

 chodit za zadní hrazení hřiště. 

 

7. Žáci dodržují čistotu a pořádek, neničí zařízení hřiště (v případě poškození, nebo zničení bude 

škola požadovat náhradu škody). 

 

8.  Během přestávky žáci neopouští hřiště bez souhlasu dozoru. 

 

9. Při odchodu ze školního hřiště dbají žáci pokynů dozoru. 

 

 

PRONÁJMY 

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků je vstup do objektu ZŠ na pronájem povolen lektorovi (popř. jím 

pověřené osobě) 15 minut před zahájením lekce s tím, že lektor cvičence přebírá a po ukončení lekce 

opět předává jejich doprovodu v prostoru vrátnice školy. Doprovodu cvičenců není vstup do prostor 

školy povolen. 

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL, KTERÁ CHRÁNÍ ZÁJMY VAŠICH 

DĚTÍ A SOUČASNĚ SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK POTŘEBNÝCH PRO PRÁCI 

ZAMĚSTNANCŮ. 


