
Informace – Rekonstrukce šaten školy 

Pravidla pohybu osob v době rekonstrukce šaten ZŠ a MŠ Nová Bystřice 

V období 23. – 26. 4. 2019: přípravná fáze rekonstrukce šaten / po Velikonocích. 

- Vchod, východ z budovy školy – pouze dveře od Hradecké ulice.  

Žáci a návštěvy školy používají těchto dveří, u kterých drží provozní zaměstnanci dohled od 

6.50 hodin do 11. 45 hodin, poté od 12.30 hodin do 12. 45 hodin, od 13.25 hodin do 13. 35 

hodin. 

V jiném neuvedeném čase budou dveře školy uzavřeny. Vstup bude umožněn přes školní 

družinu (využití zvonku), nebo zavoláním na pevnou linku školy tj. přivoláním zaměstnance. 

 

- Žáci ráno přichází obuti a oblečeni ke své kmenové třídě, kde se v tomto období výjimečně 

přezouvají na chodbě (přidělené lavičky, osobní sáčky žáků na přezutí se ponechávají 

v bezprostřední blízkosti lavičky dané třídy) a ošacení si berou přímo do třídy. 

- Obrácený postup platí také po poslední hodině, kdy žáci školu opouští. Učitel svádí třídu po 

poslední vyučovací hodině až dolů k těmto hlavním dveřím, žáci jsou již přezuti a převlečeni 

(do školy se již nevrací). 

- V rámci zajištění bezpečnosti nebudou boční dveře v přízemí žáci a návštěvy školy využívat 

(ani při přechodu do haly na TV!!). Žáci jdoucí na výuku PČ a do jazykové učebny se 

shromáždí v přízemí u nástěnky, nikoliv pod schody v přístavbě. 

- Pokud v tomto období má třída odpolední výuku, domluví si vyučující dané třídy s žáky 

předem daná pravidla, kde a kdy se setkají (aby byl dodržen začátek odpoledního vyučování) 

a žáci nevstupovali do školy bez dohledu. 

- Pro jiné případy postupujeme dle přijatých opatření. Hlavní vchod od školní jídelny bude 

pro všechny osoby uzavřen, bude zde viset odkaz na využití vchodu od Hradecké ulice, nebo 

od školní družiny. 

- DO PROSTORU ŠATEN NEBUDE V TOMTO OBDOBÍ – ÚTERÝ 23. 4. – PÁTEK 26. 4. 2019 

UMOŽNĚN VSTUP. 

- ŽÁCI SI ZE ŠATEN PŘED VELIKONOCEMI (nejpozději ve středu 17. dubna 2019) ODNESOU 

VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI. NA PONECHANÉ VĚCI NEBUDE BRÁN ZŘETEL. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ředitelské volno: 29. 4. – 3. 5. 2019…..             POUČENÍ V ŽK, TK – PROVÁDÍ TŘÍDNÍ UČITEL. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PO ŘEDITELSKÉM VOLNU – pondělí 6. 5. 2019 

- V pondělí 6. května 2019 žáci vstupují již vchodem od školní jídelny.  

- Oblečeni a nepřezuti jdou do své kmenové třídy.  

- Přidělení skříněk a klíčů proběhne organizovaně dle stanoveného plánu a číselníku.  

- Třídní učitel obdrží tyto pokyny a třídy budou jednotlivě vyzvány k obsazování skříněk (např. půjdou 

žáci 1. A + 9. B., potom 2. A + 8. B atd.). 

- Třídní učitel je tento den na 1. vyučovací hodinu ve své třídě – třídnická hodina. Všichni žáci budou 

poučeni o bezpečnosti chování v šatnách a odpovědném chování k přidělenému školnímu majetku,  

za který nesou předáním klíčů odpovědnost (zápis v TK, ŽK). 

Třídní učitelé se dostaví v pondělí 6. 5. 2019 v 7. 50 hodin ke krátké provozní poradě do školní 

kuchyňky – předání posledních instrukcí např. zanesení přiděleného čísla skříňky do seznamu školy. 



Klíč od skříňky 

Klíč od skříňky obdrží každý žák/žákyně pouze jeden. Každý si zodpovídá za svůj přidělený klíč. 

Druhý klíč každého žáka dané třídy dostává třídní učitel. Nikoliv však pro případ, že žáci zapomenou 

klíče doma, nebo je ztratí. Tyto případy řeší školník a provozní zaměstnanci. Ti mohou ráno, v případě 

nouze, danou skříňku žákovi / žákyni pouze otevřít. Pak po celý den zůstává skříňka otevřena. 

Školník má rovněž k dispozici klíč generální. 

Žák, který klíč opravdu ztratí, kontaktuje pana školníka a domluví si s ním zajištění nového zámku 

 a pořízení zcela nového originálního klíče.  Takový žák/ žákyně hradí náklady za pořízení nového 

zámku a klíče panu školníkovi. 

 

 

 

 


