
PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ VIA BEROUN 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tento Provozní řád ZŠ v souladu s koncepcí a cíli školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání VIA BEROUN v souladu s konkrétními podmínkami základní školy doplňuje školní řád. 

ORGANIZACE ŠKOLY 

Vzdělávání v Základní škole VIA BEROUN probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání VIA BEROUN. Škola zahájila provoz ve školním roce 2021/2022 otevřením přípravné třídy 

ZŠ a první třídy. Žáci jsou do první třídy zapisováni na základě výsledků zápisu. Škola postupně poroste 

až do deváté třídy.  

Rozvrh hodin 

Provoz základní školy začíná každý den v 8:30 ranní oázou. Žáci přichází do třídy v 8:25, aby se v klidu 

mohli připravit na vyučování. Vlastní výuka začíná v 9:00. Vyučování v pondělí – čtvrtek končí v 15:00. 

V pátek končí v 11:45. Na oběd odchází žáci postupně (s daným dozorem) v 11:45.  

Přípravná třída má vyučování  každý den od 8:30 do 11:45, poté odchází na oběd. Po obědě je možné 

děti vyzvedávat od 12:30 do 13:00, pak následuje odpolední program doplňující obsahově týdenní 

téma. V 15 hodin pokračuje sloučená družina spolu s žáky prvního stupně.  

Příchod žáků 

Žáci mohou přicházet do školy od 7:30, kdy začíná provoz družiny v čítárně za lávkou (pokud jsou dveře 

zavřeny, vpravo od vchodu je okno, na které můžete zaťukat). V 8:10 se děti přesouvají do tříd a u 

vchodu přivítá děti i přicházející rodiče pedagog školy.  Pokud přicházíte mimo uvedené časy použijte 

zvonku případně volejte na družinový mobil (příp. číslo třídního učitele). Snažte se toto prosím 

z provozních důvodů eliminovat. Pokud víte o takové situaci předem, dejte to vědět třídní paní učitelce 

emailem.  

Vyzvedávání dětí 

V uvedených časech je možné vyzvedávat děti prostřednictvím družinového telefonního čísla: 

724 863 701 či zvonku vpravo u vchodu do budovy za lávkou. V případě použití zvonku udělejte prosím 

pár kroků zpět, abychom z okna viděli, kdo přichází. Děti mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci či 

osoby jimi pověřené ve vyzvedávacím formuláři. V případě odchodu ze školy v jinou dobu, dejte vědět 

třídnímu učiteli. Pokud dítě odchází ze školy samo, je to možné pouze na základě písemného souhlasu 

zákonného zástupce.  

 

 časy vyzvedávání 

 přípravná třída 1. – 5. třída 

pondělí – čtvrtek 12:30 – 13:00; 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 

pátek 12:30 – 15:30 12:30 – 15:30 

  

 



Provoz školní družiny 

 Provoz školní družiny 

 přípravná třída 1. – 5. třída 

pondělí – čtvrtek 7:30 – 8:10; 12:30 – 17:00 7:30 – 8:10; 15:00 – 17:00 

pátek 12:30 – 15:30 12:30 – 15:30 

 

V koncových časech je nutné vyzvedávat děti ze školní družiny včas. V případě výjimečného zpoždění 

je nutné neprodleně kontaktovat školní družinu na družinový mobilní telefon (724 863 701). 

Různé 

 Školní docházka podléhá na základě smluvního vztahu zákonných zástupců a školy úplatě 

(„školné“). Výše školného vč. způsobů platby je stanovena v dané smlouvě. 

 V případě úrazu, který se stal žákovi ve škole či při výletech organizovaných školou, je zákonný 

zástupce informován pracovníkem školy telefonicky či e-mailem případně při vyzvedávání dítěte 

ve škole. V případě úrazu, který si žádá rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola 

neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajišťuje doprovod do zdravotnického zařízení. Každý 

úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned 

svému třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, který o něm provede zápis do knihy úrazů. 

 V případě úmyslného poškození či zničení školního majetku bude škola vymáhat odpovídající 

náhradu škody na tom, kdo ji způsobil. 

 Všechny plánované akce, termíny prázdnin, Morning Oasis Assemblies, školy v přírodě a dalších 

aktivit naleznete https://viaberoun.cz/zakladni-skola/terminy/. 

 Parkování v areálu školy není povoleno. Výjimky může udělit pouze vedení školy (např. odlišný 

režim při konání velkých akcí, přeprava žáků a studentů se zdravotním omezením nebo doprava 

těžkých nebo rozměrných věcí). 

 

KONTAKTY 

Vedení ZŠ 

Jiří Luka  luka@viaberoun.cz 

725 246 206 

Monika Molová  molova@viaberoun.cz 

730 991 295 

 

Učitelé, pedagogické asistentky, vychovatelky: e-mail ve formátu: příjmení@viaberoun.cz 

mobilní telefon do školní družiny … 724 863 701 

V konkrétních situacích týkajících se Vašeho dítěte a jeho výchovně vzdělávacích záležitostí kontaktujte 

jednotlivé vyučující. 

 

https://viaberoun.cz/zakladni-skola/terminy/


VIA je CESTA 

VIA BEROUN je škola, ale také místo, kam přicházejí lidé z různých koutů země, s různými zkušenostmi, 

různého věku, přesvědčení a mohou zde nacházet společnou řeč, porozumění, souznění. VIA BEROUN 

tak může pozitivně ovlivňovat všechny přicházející, a tak naplňovat slova školní hymny: „Poutníku, stůj, 

přidej se k nám, otevři brány vědění a ukaž nám světa ráj.“ Každý zde má právo na bezpečné, podnětné 

prostředí. To klade požadavky na všechny články, které se na tvorbě klimatu VIA podílí: zaměstnance, 

žáky, rodiče, další návštěvníky školy…  

 

 

 

 

V Berouně, 1. září 2022 

           Jiří Luka 

ředitel ZŠ VIA BEROUN 

 


