razítko:

Organizace:
Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice,
příspěvková organizace
588 34 Dlouhá Brtnice 84

PROVOZNÍ ŘÁD
SOUČÁST ZÁKLADNÍ ŠKOLA
platný od 1.9.2016
( dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů )
410/2005 Sb.vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na
prostory a provoz škol,předškolních zařízení a některých školských zařízení

Údaje o zařízení

Adresa :

588 34 Dlouhá Brtnice 84

IČO :

70 98 27 16

Ředitelka:

Ivana Konečná

Typ školy:

základní

Právní forma:

příspěvková organizace

Kapacita:

2 třídy – 40 žáků

Součásti subjektu:

škola

IZO: 150 012 489

mateřská škola

IZO: 150 012 501

školní družina

IZO: 150 012 497

školní jídelna - výdejna

IZO: 150 070 888

IZO:

650 012 453
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A. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
1) aktivity s přímým zapojením školy
2016/17 - výuka kroužku Římsko-katolické náboženství
- dramatický kroužek
2) další aktivity
- v letošním školním roce zatím nejsou plánovány.

B. Režim dne
1) Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži :
Od 11:15 hod.

do 14:30 hod.

školní družina

denně

Od 13:15 hod.
Od 13:00 hod.
---

do 14:00 hod.
do 14:00 hod.

Římsko-katolické náboženství

úterý
pondělí

dramatický kroužek

--2) Dojíždění dětí:
obec :

vzdálenost :

druh dopravy :

čas 1. příjezdu

čas posledního odjezdu :

Hladov

2,5 km

autobusová

07:10

17:18

3) Školní družina:
využití

ranní družina

odpolední družina

žáci 1. – 4. ročníku

---

11:15 – 14:30

4) Vyučování
začátek vyučování

ukončení vyučování

7:30

4. vyuč. hodina

11:15

5. vyuč. hodina

12:15

vyučovací hodina

45 minut

počet hodin v jednom sledu

1., 2., 3. ročník

4 až 5 hodin (dle rozvrhu)

4. ročník

5 hodin (dle rozvrhu)
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5) Přestávky
hodina

čas

přestávka

čas

1.

07:30 – 08:15

1.

08:15 – 08:30

2.

08:30 – 09:15

2.

09:15 – 09:30

3.

09:30 – 10:15

3.

10:15 – 10:30

4.

10:30 – 11:15

4.

11:15 – 11:30

5.

11:30 – 12:15

5.

OBĚD

6) Možnost pobytu venku: (malování na chodníku, hřiště)
- v hodinách TV, VV, PČ, PRV, PŘ za přímého dozoru pedagogické pracovnice.
7) Režim práce s počítačem:
- před vyučováním (ranní družina) – pouze výukové programy;
- o velké přestávce – pouze výukové programy;
- při výuce – pouze výukové programy;
- během odpolední družiny – hry.
8) Povinně volitelné předměty – nejsou.
9) Nepovinné předměty – nejsou.
10) Zájmové útvary: - dramatický kroužek;
- římsko-katolické náboženství;
11) Režim pracovního vyučování:
- 1. – 4. ročník: dle platného rozvrhu školy;
- délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací hodina;
- možnost očisty: ano – teplá voda, hygienická zařízení ve škole;
- možnost používání OOPP: ano – vlastní košile nebo pláště, zástěry.
12) Režim práce na pozemku:
- není
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C. Režim stravování včetně pitného režimu
1) Stravování: školní výdejna při ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice
Způsob zajištění oběda :

- školní výdejny ( součást právního subjektu školy )

Doba vydávání oběda :

od 12:25 hod.

Možnost doplňkového občerstvení :

- není

Režim školních svačin :

- žáci si nosí vlastní z domu

Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka : od 12:25 hod.
Stravování cizích strávníků :

do 13:00 hod.

do 13:00 hod.

- není zajišťováno

2) Pitný režim:
Zajištění pitného režimu :

- žáci si nosí vlastní pití z domu
- akce „školní mléko“ – zajišťování firmou Laktea

Frekvence podávání nápojů :

- přestávky mezi vyučovacími hodinami
- kdykoliv při vyučování, pokud je žák schopen si
zajistit, že se pití nevylije do učebnic a sešitů

Manipulace s nápoji :

- školní výdejna: dle platných hygienických norem

Nápojové automaty :

- nejsou na škole instalovány.
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D. Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen :

- nejsou

Další prostory pro cvičení :

- 2. třída „herna“

Vybavení 2. třídy:

a) nářaďovna :

- není

b) pevné součásti vybavení :

- ribstoly

c) mobilní vybavení
d) hygienická zařízení

- švédská bedna
- lavička
- žíněnky 3 ks
- jsou součástí školy

e) šatna

- v chodbě

- travnaté hřiště

plošná výměra :

Venkovní sportoviště :

Zařazování hodin tělesné
- viz. rozvrh hodin
výchovy :
Počet hodin TV v jednotlivých
1.r.
2.r.
ročnících týdně:
2

2

3.r.

4.r.

2

2

Výuka plavání

- je zařazována dle rozvrhu Plavecké školy Jihlava,
Rošického 6, 586 04 Jihlava
- možnost účastnit se mají všichni žáci

Tělovýchovné chvilky :

- zařazovány jako integrální součást vyučovacích hodin
v 1. – 4. ročníku

Využití přestávek k neřízené
sportovní aktivitě :

- ano

Zařazování prvků otužování :

- ne

Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu :
- pohybové aktivity v rámci školní družiny přizpůsobené počasí

V Dlouhé Brtnici dne 1.9.2016.

……………………………………
Ivana Konečná, ředitelka školy

