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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 
část:  DODATEK Č. 1 – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – 1. ROČNÍK 

Č.j.:   

Vypracoval: Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy  
 

Pedagogická rada projednala dne :  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 
předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy 

pro jednu třídu základní školy na odloučeném pracovišti Masarykova  57, Hrušovany u Brna, 664 62 

tuto směrnici – Dodatek č. 1 k provoznímu  řádu školy. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

Určuje pravidla provozu, stanoví režim třídy na odloučeném pracovišti, je závazný pro pedagogické 

pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem 

provede třídní učitelka.   

 
Žáci na odloučeném pracovišti se ve své činnosti řídí všemi dokumenty platnými pro základní školu      

( zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ŠVP Otevřená škola, školním a provozním řádem,…) 

1. Organizace činnosti  

1. 1. Od 1. 9. 2016 má 1 třída ZŠ k dispozici odloučené pracoviště v Obecním domě, Masarykova 57. 

Kapacita učebny je 25 žáků. 

1.2. Rozsah denního provozu a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy. 

1.2.1.  Budova je otevřena od 7,30 hodin. Žáci vstupují do šatny, kde si odkládají boty a svrchní 

oblečení. Pedagogický pracovník vykonává po celou dobu dohled nad žáky. Rodiče předávají děti         

u vchodu do budovy, do šatny nevstupují. Před příchodem žáků učitelka odkóduje budovu                    

a zkontroluje teplotu v místnosti. 

Vyučování začíná v 8 hodin.  Přestávky jsou rozvrženy následovně: 8.45 –  8.55 

                                                                                                                        9.40 – 10.00 

                                                                                                                       10.45 – 10.55 



V době přestávek mohou žáci využívat dvůr.  Chovají se tak, aby nerušili obyvatele bytů a neničili 

zařízení a vegetaci na dvoře. Dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci po celou dobu výuky                   

i přestávek nad všemi žáky. 

Vyučovací hodiny: 8,00 – 8,45 

                                  8,55 – 9,40 

                                  10,00 – 10,45 

                                  10,55 – 11, 40 

 

1.2.2. Výuka probíhá v jedné třídě. Žáci dále využívají vstupní chodbu, oddělené toalety pro chlapce a 

dívky a dvorek. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat kuchyňku se skladovým prostorem a toaletu, 

která rovněž slouží k úschově úklidových prostředků.  Žáci mohou vstupovat pouze do šatny - chodby, 

učebny, na dívčí a chlapecké WC, na dvorek pouze v doprovodu pedagogických pracovníků. Do jiných 

prostor je žákům vstup zakázán. Nerespektování těchto pokynů může být důvodem k udělení 

výchovných opatření dle školního řádu. 

 1.2.3. Po skončení vyučování odcházejí žáci domů nebo v doprovodu pedagogického pracovníka do 

hlavní budovy školy na Masarykově 167, kde si v šatně uloží věci. Po převzetí vychovatelkou odcházejí 

společně na oběd a dále do ŠD nebo domů.  

1.2.4. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola, platného od 1. 1. 

2016. Na výuku tělesné výchovy  žáci přecházejí v doprovodu pedagogických  pracovníků do hlavní 

školní budovy.   

1.2.5. Rodiče a další návštěvníci do prostor v budově nevstupují.  Učitelka  je vidí přes skleněnou 

výplň  dveří.  Rodiče zvoní na zvonek umístěný na vstupních dveřích do budovy. 

2. BOZP 

2.1. Pro činnost odloučeného pracoviště platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud 

vyučující  pro svoji činnost využívá dvorek v obecním domě, řídí se příslušným řádem pro tuto učebnu 

a pobyt venku. Žáci se chovají ohleduplně k občanům, kteří v obecním domě bydlí – nejsou hluční, 

neničí rostliny ani zařízení dvorku. Žáci jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní 

knize.  

2.2. Pitný režim je zajištěn  nápoji, které si žáci nosí sami.    

2.3.  V učebně je umístěna lékárnička. Za vybavení a používání léků a obvazového materiálu odpovídá 

učitelka. 

2.4. Žáci si nechávají na chodbě přezůvky. Mají možnost si zde nechat také náhradní oděv.                                                               

3. Chování  žáků 

3.1. Žák bez vědomí pedagogického pracovníka učebnu neopouští.    



3.3. Žák se řídí pokyny pedagogických pracovníků a školním řádem, který je vyvěšen   v učebně.  

 

4. Dokumentace 

4.1. Třídní učitelka vede tuto dokumentaci: 

 -  třídní knihu  

- třídní výkaz 

- katalogové listy žáků 

- dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- knihu úrazů, záznamy o úrazech  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolu provádění ustanovení tohoto Dodatku č. 3 vykonává ředitelka školy. 
2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti  dnem : 1. 9. 2016 
4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem : 1.. 9. 2016 
5. Veškerá další ustanovení  Školního řádu  a Provozního řádu  zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

V Hrušovanech u Brna dne 1. 9. 2016                                                            Mgr. Jarmila Motlíčková 
                                                                                                                             ředitelka školy 
 

 

                                                                                                                    Mgr. Marie Cabrera Vega 
                                                                                                                                           třídní učitelka I. C   
 
 
 
                                                                                                                                              Gabriela Hulatová 
                                                                                                                                             asistentka pedagoga      


