
Pravidla pro vstup do budovy školy 
 

Hlavní vchod do komplexu Mládí 726 
je otevřen v tyto časy: 
 

7:40 až 8:00 
9:40 až 10:00 

11:40 až 11:50 
12:35 až 12:55 
13:30 až 13:50 

   

Boční vchod na pavilon B je pro 
příchozí otevřen v době všech 
přestávek: 

8:45 až 8:55 
9:40 až 10:00 

10:45 až 10:55 
11:40 až 11:50 
12:35 až 12:45 
13:30 až 14:00 

První hodina 
 Využívejte hlavní vchod do komplexu a boční vchod na pavilon B, oba jsou zpřístupněny od 

7:40 hod. 

Nultá hodina 
 Pokud výuka začíná nultou hodinou v 7:00 hod., umožní administrativní zaměstnanec vstup 

studentům přes boční vchod na příslušném pavilonu od 6:40 hod., boční vchod následně 
uzamkne nejpozději v 7:00 hod. vyučující daného předmětu. 

Přestávky 
 V době přestávek bude umožněn vstup do pavilonu B přes boční i hlavní vchod. Vstup do 

areálu školy je ve vybraných přestávkách umožněn ve stanovených časech hlavním vchodem 
do komplexu Mládí 726, vždy však bočním vchodem. Opouštět školu o přestávce je povoleno 
pouze v době od 9:40 do 10:00 hod..  

Po 4. - 6. hodině včetně 
 Po skončení výuky je možné ve výše uvedených časech využít hlavní vchod do komplexu 

Mládí 726 nebo boční vchod pavilonu. 

Po 7. a 8. hodině 
 Po skončení 7. nebo 8. hodiny umožní vyučující dané hodiny opuštění školy bočním vchodem 

na pavilonu, vchod poté opět uzamkne. 

Zajištění vstupu do školy v době výuky  
 Pokud se žák ze závažných důvodů (např. návštěva lékaře) dostaví do školy v době právě 

probíhající výuky, kdy je uzamčen boční vchod pavilonu a rovněž hlavní vchod do komplexu 
Mládí 726, může přivolat administrativního pracovníka zvonkem, který je umístěn u bočního 
vchodu pavilonu B. Vstupy v době výuky se evidují, každý žák tedy musí sdělit důvod 
nestandardního času příchodu do školy.     

Hřiště školy 
 Hřiště školy se zásadně využívá pouze pro sportovní účely. V jakoukoli dobu je zakázáno chodit 

přes hřiště školy. Žáci mají povinnost obcházet areál hřiště po chodníku. 

Poučení 
 Výše uvedená pravidla se stávají nedílnou součástí školního řádu. Žádáme všechny žáky, aby 

výše uvedená pravidla respektovali.  

V Orlové dne 13. října 2020 

Mgr. Richard Adamus, Ph.D.  Mgr. Jarmila Adamusová    


