Provozní řád základní školy
(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů)
Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí
obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou uvedená ve školním řádu, dále nemusí
obsahovat ustanovení, která jsou uvedená v řádech jednotlivých prostor, či venkovních ploch
náleţících škole. Předloţený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení
pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeţe, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a
podmínkách.
I.

Údaje o zařízení
ZŠ a MŠ - Dětské
centrum,
pobočný spolek pro
pomoc postiženým dětem
Struhlovsko 1424
Hranice
753 01

telefon
e-mail

581 604 317
hranice.detske@centrum.cz

ředitel školy
zástupce ředitele
IČO

Mgr. Zdeněk Škrobánek
Mgr. Petra Stryková
62350360

• Základní škola
• Kapacita školy: 26 ţáků
• Škola provozuje zájmové krouţky. Školní budova a pozemek je vyuţíván
v souladu se školními vzdělávacími programy, Školním řádem a Provozním řádem
venkovní plochy.
• Ve školní jídelně se stravují pouze ţáci a zaměstnanci školy.
II.

Režim dne
Provoz je zahájen v 7:00 hod., budova školy se uzavírá v 15:00.
• Dojíždění žáků
Maximální vzdálenost je 25 km.
Ţáci dojíţdějí autobusem nebo vlastními dopravními prostředky, vţdy
v doprovodu rodiče, zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
První ţáci dojíţdí v 7:00 hod., poslední odchází ze školní druţiny v 15:00 hod.
• Družina
Druţina je vyuţívána ţáky všech ročníků, dle aktuálních potřeb rodičů. Pobyt
dítěte v druţině nahlásí rodič vţdy ráno při předávání dítěte dozorujícímu
pedagogovi.
Ranní druţina zahajuje provoz v 7:00, v 7:30 děti přecházejí za dohledu
vychovatele do svých tříd.
Odpolední druţina zahajuje provoz ve 12:30, provoz je ukončen ve 15:00 hod.
Pobyt venku: časové zařazení a způsob vyuţití viz. Školní vzdělávací program
Školní druţina „Pohádka“.
• Vyučování začíná pravidelně v 8:00 hodin.
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•Dopolední vyučování končí v 11:40 hodin, odpolední vyučování končí ve 14:00
hodin.

• Vyučovací hodina, přestávky
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vzhledem ke sloţení ţáků v jednotlivých třídách
je způsob výuky přizpůsobován jejich individuální potřebám.
Mezi jednotlivými hodinami jsou pravidelně zařazovány přestávky (po
1.vyučovací hodině – 10 minut, po 2. vyučovací hodině – 20 minut, po 3.
vyučovací hodině – 10 minut a po 4. vyučovací hodině – 45 minut).
V průběhu přestávek mají ţáci moţnost vyuţití relaxačních koutků v kaţdé třídě,
vţdy pod dohledem pedagogického pracovníka. Během přestávek ţáci nepobývají
venku.
• Režim práce s počítači
Práce na počítači probíhá u některých ţáků v intervalu 1 x za týden/ 1 vyučovací
hodina. Viz. jednotlivé školní vzdělávací programy.
• Režim pracovního vyučování
Počet a zařazení vyučovacích hodin viz. jednotlivé školní vzdělávací programy,
popř. Individuální vzdělávací plány ţáků.
Pracovní vyučování probíhá formou 1 vyučovací jednotky nebo spojením 2
jednotek do bloku, kdy jsou přestávky zařazeny dle individuálních potřeb
jednotlivých ţáků.
Ochranné pracovní prostředky jsou pouţívány podle aktuálních prováděných
činností.
• Režim práce na pozemku
Zařízení nemá školní pozemek pro pěstitelské práce, ţáci však udrţují pořádek na
školní zahradě, při vstupu do budovy, za dodrţení veškerých hygienických
podmínek a bezpečnostních opatření. Viz. jednotlivé školní vzdělávací programy.
III.

Režim stravování včetně pitného režimu
• Stravování
Oběd zajišťuje jiné smluvní zařízení – školní jídelna ZŠ Struhlovsko.
Oběd se vydává v 11:45 pro všechny ţáky školy najednou ve školní výdejně.
Doplňkové občerstvení škola neprovozuje.
Svačiny si ţáci nosí vlastní, svačí ve třídách u stolů s prostírkami.
Ţáci mají na konzumaci oběda cca 40 minut, je-li však potřeba, čas se přizpůsobí.
V jídelně se nestravují cizí strávníci.
• Pitný režim
Ţáci si zajišťují vlastní pitný reţim.
Ţáci pijí pravidelně o přestávkách, je-li to nezbytné, tak i v průběhu vyučování.
(vysoké teploty v letním období, přicházející nemoc, apod.).
Ve škole nejsou instalovány automaty s nápoji.
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IV.

Podmínky pohybové výchovy
1 tělocvična (3,50 x 7,40m). Jiné prostory pro cvičení v budově školy nejsou.
Tělocvična je vybavena nářadím a náčiním vyhovujícím aktuálním potřebám ţáků.
Škola nemá vlastní hřiště.
Hodiny Tělesné výchovy jsou zařazeny dle jednotlivých školních vzdělávacích
programů, či Individuálních vzdělávacích programů jednotlivých ţáků, z nichţ
vyplývá harmonogram hodiny.
Škola umoţňuje ţákům tyto tělesné a pohybové aktivity:
- kondiční plavání
- perličkové koupele
- saunování
- canisterapie
- relaxační jízda na koni
Zařazení výše uvedených pohybových aktivit je uvedeno v jednotlivých školních
vzdělávacích programech.

V Hranicích dne 1. 9. 2020

________________________
Mgr. Zdeněk Škrobánek
ředitel školy
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