Dodatek ke školnímu řádu
ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno,
nám. Republiky 10, příspěvková organizace

Tento dodatek upravuje školní řád ze dne 12.1.2016
Pedagogickou radou schváleno dne 9.5.2017
Platnost 1.6.2017 – 30.9.2017
Dodatek je platný pro období pobytu žáků 2. stupně v náhradních prostorách budovy
Gymnázia Elgartova a prostorách, keré jsou součástí ZŠ J.A.Komenského a MŠ
Brno, nám. Republiky 10: prostory Cacovická 4,6, 4/6.
Je platný pro období rekonstrukce suterénu a prvního podlaží - sanace vlhkosti , která
má být prováděna v období 1. 6. - 30. 9. 2017.

Ad V. Provoz a vnitřní režim školy
červen: gymnázium Elgartova : 1.6. - 30.6.2017
- provoz školy začíná v 7:45, přezutí ve vstupním prostoru, obuv a příp. svršky budou
uloženy ve třídě
- vyučování začíná v 8:00, po skončení výuky následuje společný přesun oběd – ŠJ
Cacovická 4, doučování, konzultace, mentorská práce následuje po přesunu na
Cacovickou
- žáci se během vyučování mohou pohybovat pouze v prostorách vyhrazených škole
ZŠ J.A.Komenského, jinak pouze v doprovodu vyučujících nebo zákonných zástupců
- na oběd na Cacovickou se žáci přesunují v doprovodu vyučujících
– veškeré připomínky, náměty a další potřeby řeší žáci ihned s vyučujícími
– dozory budou vyvěšeny 1.6.
červenec – srpen: hlavní prázdniny - provoz kanceláře bude upřesněn na webových
stránkách školy, ve škole bude zajištěn provoz/ dohled denně, návštěva školy jen po
telefonické domluvě s doprovodem: dodržet BOZ stavby a BOZP pracoviště školy
září:
4. - 8.9. pokračuje výuka v budově Gymnázia Elgartova – platí viz. výše
10. - 15.9. adaptační a jazykový pobyt v přírodě – žáci, kteří se nezúčastní, budou
mít výuku v budově Cacovická 4 a 6 – dle rozvrhu
18. 9. - 27.9. výuka v prostorách AMAVET ( zařízení ZŠ), školní družiny a
budovy Cacovická 4 – dle rozvrhu
29.9. ředitelské volno
Veškerá další ustanovení školního řádu zůstávají v platnosti.
V Brně dne:
Razítko, podpis:

