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Chování ve školní jídelně  

1. Do jídelny odcházejí žáci prvního stupně společně za doprovodu dozírajícího učitele a 

řídí se jeho pokyny, žáci druhého stupně odcházejí samostatně, v jídelně se řídí pokyny 

dozírajícího učitele.  

2. Aktovky a oděvy si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky nebo určené místo. 

Peníze a cenné předměty nedoporučujeme nechávat v odloženém oděvu ani tašce.  

3. Před jídelnou se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele, v 

odůvodněných případech může žák o přednostní výdej jídla.  

4. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně poškozené věci, uklízí po sobě 

nečistoty.  

5. Z jídelny neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí slušně a v klidu v jídelně. O výjimkách 

může rozhodnout dozírající učitel na svou zodpovědnost.  

6. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu jídelny. Neukázněný žák může být 

potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky 

závažnějšího rázu či nekulturního chování může být žák vyloučen ze školního stravování.  

7. Po obědě odejdou žáci podle pokynů dozoru bez otálení z jídelny. Jakékoli zdržování v 

prostorách budovy je zakázáno. 

 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                            __________________ 

                                                                                                                Podpis zodpovědné osoby 
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Řád školního hřiště 

 1. Žáci se převlékají na předem určeném místě. Vyučující zajistí uložení cennějších 

předmětů (hodinky atd.). Na vyučujícího v případě špatného počasí (sníh, déšť, mráz) 

čekají v šatně, v ostatních případech před dolním vchodem školy.  

2. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen 

v doprovodu vyučujícího. Výjimku může udělit vyučující.  

3. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky 

atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.  

4. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.  

5. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré 

nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je 

povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.  

6. Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu a cvičení organizací a veřejnosti.  

7. Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).  

8. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů na určeném místě 

mimo školní pozemek.  

9. Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.  

10. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné 

sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání 

smlouvy o případném pronájmu a po dohodě o zajištění bezpečnosti. Školní hřiště slouží 

školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro žáky školy, jednoty, které si hřiště 

řádně pronajali na základě písemné smlouvy. Bude dobře sloužit tak dlouho, pokud na 

něm budeme skutečně jen sportovat v rozsahu, pro který stačí. 

 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                              __________________ 

Podpis zodpovědné osoby 
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Řád pro užívání tělocvičny  

1. Na vyučujícího před hodinou TV v případě špatného počasí (sníh, déšť, mráz) čekají 

žáci v šatně, v ostatních případech před dolním vchodem školy.  

2. Do šatny tělocvičny je odvádí vyučující, který uzamkne spojovací dveře školy.  

3. V šatně tělocvičny se žáci přezují.  

4. V šatně i na sociálním zařízení žáci udržují čistotu a pořádek.  

5. K materiálnímu vybavení tělocvičny se žáci chovají tak, aby ho nepoškodily Každou 

nově vzniklou, nebo zjištěnou závadu žáci oznámí ihned vyučujícímu.  

6. Do tělocvičny žáci vcházejí společně s vyučujícím, který po ukončení hodiny tělocvičnu 

opět uzamkne.  

7. Každý odchod z tělocvičny žáci předem hlásí učiteli, stejně tak ohlásí i návrat do 

tělocvičny např. po použití WC.  

8. Žáci, kteří v hodině necvičí, se zdržují během hodiny také v tělocvičně a řídí se pokyny 

vyučujícího.  

9. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného 

oblečení a obutí může dojít k úrazu. Žáci před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší 

náušnice a ozdobné předměty z krku. Cenné věci si žáci mohou odložit na místo určené 

vyučujícím.  

10. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu.  

11. Žáci nesmí během hodiny Tv žvýkat a jíst.  

12. Žákům není dovoleno bez pokynu jakkoliv manipulovat s osvětlovacím zařízením 

tělocvičny.  

13. Žáci cvičí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Dodržují veškeré pokyny vyučujícího. Cvičí a chovají se tak, 

aby neohrozili zdraví své, ani ostatních přítomných osob. Zahájení cvičení na určeném 

nářadí a náčiní může začít až po povelu vyučujícího.  

14. Žákům je zakázáno vcházet bez dovolení do nářaďovny a sálu tělocvičny.  

15. Po skončení vyučovací hodiny vyučující zajistí, aby: nářadí a náčiní, které se již 

během dne nebude používat, bylo uklizené, zavřená okna, zhasnutá veškerá světla, 

zamčené vstupní dveře k tělocvičně a odvede žáky zpět do školy. 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                             __________________ 

Podpis zodpovědné osoby 
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Pracovní řád kuchyňky  

1. Žáci přicházejí do cvičné kuchyňky ve vhodném oblečení a obuvi, delší vlasy staženy.  

2. Vyučující předem žáky seznámí s návody k použití drobných spotřebičů (sporáky, 

roboty, apod.).  

3. Žáci pracují dle pokynů vyučujícího a dodržují pravidla bezpečnosti při práci, zejména 

s elektrickými spotřebiči, horkými látkami a ostrými nástroji. Jsou-li spotřebiče, nástroje 

poškozeny, nepracují s nimi a závady neprodleně hlásí, sebemenší poranění hlásí 

vyučujícímu.  

4. Své místo udržují žáci v čistotě, vzniklý nepořádek ihned uklízejí. Šetří s vodou a 

elektřinou. Se svěřenými pomůckami a surovinami pracují šetrně a hospodárně a podle 

pokynů vyučujícího. Na pracovní stoly neodkládají věci, které nesouvisí s výukou.  

5. Elektrické spotřebiče používají žáci jen dle pokynů a pod dohledem vyučujícího.  

6. Po ukončení práce uklidí žáci učebnu podle příkazů vyučujícího.  

7. Závěrečný úklid místnosti i nádobí provede určená služba. Nezapomene zavřít okna, 

zkontroluje, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče, hlavní jistič sporáku a řádně 

uzavře vodovodní kohoutky.  

8. Z kuchyňky žáci odcházejí pouze se souhlasem vyučujícího.  

9. Vyučující provede závěrečnou kontrolu a učebnu zamkne. 

 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                             __________________ 

Podpis zodpovědné osoby 
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Pravidla užívání trampolíny  

NOSNOST TRAMPOLÍNY JE 200 KG.  

1. Na trampolíně smí skákat vždy jen JEDEN člověk – JINÝ POČET POUZE NA POSOUZENÍ 

DOZORU.  

2. Žáci smějí trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby  

3. Před vstupem na trampolínu si sundejte z těla všechny ostré předměty (I ŠPERKY) a 

obuv.  

4. Trampolína se nesmí používat, pokud je mokrá, poškozená, špinavá nebo 

opotřebovaná.  

5. Vždy dopadejte nejvíce jednu stopu od středové značky. Pokud zjistíte, že jste mimo 

střed, přestaňte.  

6. Nedělejte kotouly a přemety, které zvyšují riziko dopadu na hlavu. 

7. Opatrně vylézejte a slézejte, neskákejte z trampolíny.  

8. K zastavení skákání dopadněte na plachtu s mírně pokrčenými koleny.  

9. Kontrolovaný skok je takový, kdy doskočíte do stejného místa, ze kterého jste se 

odrazili.  

10. Kdykoli cítíte, že se vám věci vymykají z rukou, přestaňte. 

 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                              __________________ 

Podpis zodpovědné osoby 

 

  



Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110   PSČ 517 93   IČO 70979723   tel.: 605 128 418 

 

Řád školní dílny  

1. Žáci smí do dílny vstupovat jen v doprovodu učitele a v pracovním oblečení.  

2. Zaujme přidělené místo, které bez svolení učitele neopouští.  

3. Průběžně kontroluje používané nářadí, s poškozeným nepracuje a závady ihned ohlásí 

učiteli.  

4. Žák na pracovišti udržuje pořádek a čistotu, důsledně dodržuje poučení a příkazy 

učitele.  

5. Šetří nářadí a materiál, úmyslné nebo nedbalostní poškození musí nahradit.  

6. S elektrickými spotřebiči smí žák pracovat jen pod dohledem učitele a podle jeho 

pokynů. Při práci s barvami a laky pracuje při otevřeném okně.  

7. Sebemenší poranění okamžitě žák hlásí učiteli.  

8. Rozpracované výrobky označí žák svým jménem a uloží je na určené místo.  

9. Po skončení práce uklidí žák nářadí i pracoviště.  

10. Z dílny se neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál bez souhlasu učitele.  

11. Celkový úklid provede určená služba. 

 

V Dobrém 30. 8. 2021                                                                              __________________ 

Podpis zodpovědné osoby 


