
                  Základní škola, Nové  Město, okres Hradec Králové

R E Ž I M       Š K O L Y

1. Školní budovu otevírá v 6,30 hodin školník. Žáci odcházejí do školní družiny  a nejpozději v 7,45
    hodin se odeberou do tříd.  

Budovu  školník  zamkne  v  8  hodin.  Rodiče  si  mohou  vyzvednout  děti  po  obědě  před  školou
ve 12.15, 12.30 a ve 13 hodin,  dále ve 14 h,  ve 14.40 h  a 15.50 h v době odjezdu autobusů
dojíždějících  žáků.  V naléhavých  případech  (např.  návštěva  lékaře,  nevolnost  apod.)  si  rodiče
mohou vyzvednout své děti i mimo určený čas, a to po domluvě s třídní učitelkou. Po zazvonění na
1. třídu vyčkají           na příchod paní učitelky a svého dítěte a nevstupují do budovy.

2. Vyučování začíná v 8 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi hodinami jsou
    10 minut, po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut. Jestliže je pěkné počasí, chodí žáci
     svačit na školní dvůr.                                                                                                         
3.  Dozor o přestávkách vykonává učitel u žáků své třídy. O velké přestávce / po 2. vyučovací
     hodině/ vykonávají učitelé dozor na chodbách přízemí, prvního a druhého poschodí, a to
     v místě své třídy: K. Dušková, G. Jansová, J. Kuřinová, K. Horáková. O malých přestávkách
     zodpovídá za pořádek každý vyučující i na chodbě a ve třídě, ve které právě vyučuje.
4.  Po skončení vyučování odvede vyučující žáky do šatny. Žáci přihlášení na oběd jdou do
     jídelny, ostatní domů nebo do školní družiny. Vyučující konají v jídelně dozor dle rozpisu.
     Po obědě, za dozoru vyučujícího, jdou všichni žáci společně do šatny nebo do školní
     družiny. Z důvodu mimořádných opatření budou žáci obědvat ve zvláštním a pevně daném  
     režimu (maximálně po dvou třídách v pevně stanovené skupině a odděleně, tzn. 1 jídelna =         
      1 skupina – 4. a 2. třída, 1. třída, 5. a 3. třída).
5.  Žáci nesmějí bez dovolení třídního učitele opustit školní budovu.                                           
6.  Žáci chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků.                                                                     
7.  Žáci dospělou osobu, která přijde do třídy, pozdraví povstáním. Při pozdravu touto osobou
     hromadně odpovídají pozdravem. Na pokyn vyučujícího si sednou.                                         
8.  Dozory v šatně při odchodu žáků na autobus nebo domů v pořadí:                                                      
     12,15 - 15,45 hodin:  pondělí -  Dušková, Horáková M., Horáková N., Smetanová

    úterý     - Horáková K., Horáková M., Horáková N., Smetanová
                                        středa    - Horáková K., Horáková M., Horáková N., Smetanová
                                        čtvrtek  - Jansová, Horáková M., Horáková N., Smetanová.
                                        pátek    - Kuřinová, Horáková M., Horáková N., Smetanová
     Vyučující vykonávají dozor až do odjezdu autobusů na Starou Vodu, Chudeřice, Káranice
     a Mlékosrby. Dozor ukončí po odjezdu autobusů. Vychovatelka Klára Smetanová vykonává dozor 

při odchodu dětí z družiny.
9.  Školní budova se zamyká vždy po odjezdu autobusu/provádějí vyučující zodpovídající  
     v jednotlivých dnech za dozory dětí v šatně/. Při odpoledním vyučování vyučující do 10 minut 
      po ukončení  vyučování. Po skončení školní družiny vychovatelka Klára Smetanová.                      
      Kontrolu provádí školník.
10.Vzhledem ke složité dopravní situaci  budou učitelé střídavě doprovázet žáky z Nového Města
      na přechod pro chodce v měsíci září, nové žáky seznámí  s ovládáním semaforu na tomto
      přechodu, doprovázet budou i žáky odjíždějící autobusem do Chlumce n. C.

 V Novém Městě dne 1. září 2021.                                     Mgr. Hana Pacáková, ředitelka školy             


