
Dodatek č. 1 
k ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č. j.: ZŠKAP/0695/2020 

 

Školní řád příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Kaplické 384, p.o. se ke dni 
1.11.2021 upravuje následovně: 
 
V kapitole IV. Provoz a vnitřní režim školy se mění odstavec C. Vnitřní režim školy – 

Odloučené pracoviště a to z důvodu stěhování na naovou adresu Mařanova 650, Liberec 

23. 
 
Nové znění zní: 

 
IV. Provoz a vnitřní režim školy       

 
C. Vnitřní režim školy  

 

Odloučené pracoviště  

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí 

začínat dříve než v 7:00 hodin a pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod. 

Žák musí být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování, které probíhá podle časového 

rozvržení vyučovacích hodin. Formou epoch a vyučovacích hodin.  

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin, žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 

20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního 

vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad 

nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, 

přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pětiminutové. Po epoše se zařazuje přestávka v 

délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. V 

případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na 

nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. 

Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek 

0. hod         7:00 – 7:40 

epocha        8:00 – 10:00 

3. hod         10:15 – 11:00 

4. hod         12:00 – 12:45 

5. hod        12:50 – 13:35 

6. hod        13:40 – 14:25 

7. hod        14:30 – 15:15 

8. hod        15:20 – 16:05 

 

4.  Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatních skříňkách a ihned odcházejí 

do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 

vyučujícího.       

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 



pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků.  

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 

může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a 

způsobilý k právním úkonům. 

 

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy 

je 34, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.  

 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na 

skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet 

skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle 

prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v 

souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a 

metodickou náročnost předmětu. 

 

9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve 

skupině 24. 

 

10. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytváří podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování. 

 

11. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

12. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků.  

 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí, žáků mimo třídu.       

 

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci žáka poplatek, po jehož uhrazení je 

žák zapsán do družiny. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve Směrnici pro činnost školní družiny 

a zveřejňuje ji na veřejně přístupném místě. 

 

17. V případě, že žák nebude opakovaně vybaven na hodinu tělesné výchovy cvičebním úborem 

a vhodnou sportovní obuví, nemůže se aktivně zúčastnit vyučování a dostane náhradní činnost. 

Zapomínání cvičebního úboru bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. Sál 

tělocvičny odemyká a po ukončení hodiny uzamyká vyučující. 

 
V Liberci 1. 11. 2021       Mgr. Pavel Zeronik  

                ředitel školy 


