Základní škola a mateřská škola Svitavy, Lačnov, Zadní 50, Svitavy 568 02

Provozní řád základní školy
Školní rok 2017/2018

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů v souladu se zákonem č. 561 (školský zákon).

I. Údaje o zařízení
Název:

Základní škola Svitavy, Lačnov

Adresa:

Zadní 50
Svitavy
568 02

Telefon:

774 500 580

IČO:

70992983

Ředitelka:

Mgr. Radoslava Renzová, DiS.

Typ školy:

základní

Kapacita:

55

Kapacita školní jídelny:
stravování žáků
stravování zaměstnanců

55

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

JMÉNO

NÁZEV KROUŽKU

DEN

ČAS

Pozn.

Tereza Mlatečková
Miroslav Smolej

pondělí

Michaela Jíšová

středa

Radoslava Renzová

Úkolníček

pátek

14:00 – 15:00

Čtenářská dílna

úterý

14:00 – 15:00

Tereza Mlatečková
Miroslav Smolej
Michaela Jíšová
Radoslava Renzová
Tereza Mlatečková
Miroslav Smolej
Michaela Jíšová
Radoslava Renzová

Matematická dílna

čtvrtek

14:00 – 15:00

Alena Chlebounová

Dramatický kroužek

pondělí

15:00 – 16:00

1* za 14 dní

Tereza Mlatečková

Anglické hry

pondělí

15:00 – 16:00

1* za 14 dní

Miroslav Smolej

Pohybové hry

čtvrtek

15:00 – 16:00

1* za 14 dní

Věra Betlachová

Taneční gymnastika

čtvrtek

15:00 – 16:00

1* za 14 dní

II. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům
Dojíždění dětí: maximální vzdálenost 20 km
Druh dopravy: meziměstská autobusová doprava, osobní doprava
Čas prvního příjezdu žáků: 6.45 hod.
Čas posledního odjezdu žáků: 16.00 hod., ve středu v 17.00 hod.
Školní družina
Kapacita ŠD:

50 dětí

Využití:

1. – 5. třída

Ranní provoz družiny: 6:45 – 7:45 hod.
Odpolední provoz družiny: 12:10 – 16.00 hod., středa do 17.00 hod.

Ranní kruh: 7:45 – 8:10 hod.
Vyučování
Začátek vyučování: 8:20 hod.
Ukončení vyučování:14:00 hod.
Vyučovací hodina: 45 min
Frekvence střídání pracovních míst při výuce
I. stupeň – vyučování probíhá v kmenových třídách, pouze na hodiny Tv dochází k přesunu
do tělocvičny či na školní hřiště

Počet hodin v jednom sledu
I. stupeň -

1. ročníky

4 hodiny v jednom sledu

2. – 3. roč.

4 – 5 hodin

4. roč.

1 x týdně 6 hodin (s přestávkou na oběd), 4 x týdně 5
hodin

5. roč.

4 x týdně 5 hodin, 1 x týdně 6 hodin
(s přestávkou na oběd)

Přestávky
Zařazení v režimu:

délka trvání
8:10 – 8:20

10 min

9:05 – 9:20

15 min

10:05 – 10.30

25 min

11:15 – 11.25

10 min

12:10 – 12.20

10 min

13:05 – 13.30

25 min přestávka na oběd

venkovní

Možnost pobytu venku
V době venkovní přestávky je žákům umožněn pohyb venku za dozoru pedagogů.

Režim pracovního vyučování
Zařazení: I.st. – předmět zařazen na koncové hodiny (počet hodin Pč za týden dle ŠVP ZŠ)
Možnosti očisty
Při výuce mají žáci možnost odkládání občanského oděvu, užití ochranného oděvu, mytí rukou.

Režim práce na pozemku
Zařazení v rámci Pč.
Péče o pokojové rostliny v budově školy, úprava venkovních prostor školy (hrabání listí,
atd.). Škola má k dispozici školní záhon.
Možnost očisty a užití ochranného oděvu, mytí rukou.

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Způsob zajištění oběda:

jídelna (dovoz obědů z MŠ)

Doba vydávání oběda:

12:10 - 13:30 hod.

Doba vymezená pro konzumaci žáka: 30 min

Pitný režim
Pitný režim je zajištěn vlastními nápoji žáků nebo kohoutkovou vodou.

IV. Podmínky pohybové výchovy
Malá tělocvična
Školní hřiště
(školní hřiště je používáno pouze k míčovým hrám, není
prostorově ani materiálově vybavené k jiným sportovním
aktivitám)
povrch - tráva

Vybavení tělocvičen
-

podlaha parketová, snadno čistitelná, neklouzavá

-

stěny zajištěny proti úrazu dřevěným obložením

-

svítidla a okenní tabule zajištěny drátěným systémem proti rozbití

Zařazení hodin tělesné výchovy
Hodiny Tv jsou začleněny do rozvrhu 1. – 5. ročníku, a to 2 x týdně po 45 minutách.

Tělovýchovné chvilky
Do vyučování jsou začleňována kompenzační cvičení.
Přestávky jsou využity k neřízené pohybové aktivitě.

Ve Svitavách 4.9.2017

………………………………………..
Mgr. Radoslava Renzová, DiS.
ředitelka školy

