Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

příloha č. 1 organizačního řádu školy

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY
Vypracoval:

Mgr. Dan Stankuš, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Dan Stankuš, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.

Touto směrnicí se ruší platnost směrnice „Provozní řád“ ze dne 31. 8. 2015

Mgr. Dan Stankuš
ředitel školy

I. Údaje o zařízení
typ školy:
právní forma :
název školy :

základní škola
příspěvková organizace
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

adresa:

ul. Žákovská 1/1006, Havířov – Město

telefon:

596411046 - sekretariát
739594037 – sekretariát
739594042 – sborovna II. stupeň
604916306 – školní družina
552313509 – školní jídelna
722992991 – ředitel školy

IČO:

62331230

ředitel školy :

Mgr. Dan Stankuš

zástupce statutárního orgánu :

Mgr. Tomáš Kauba

II. Režim dne
zpřístupnění školní budovy

7,40 hod.

začátek dopoledního vyučování

8,00 hod.

konec dopoledního vyučování

13,30 hod.

začátek odpoledního vyučování

13,40 hod.
14,20 hod. – sborový zpěv

.
Vyučovací hodina:
délka trvání

45 minut

počet hodin v jednom sledu

nejvíce 6 vyučovacích hodin

III. Režim přestávek

po 1.,3.,4.,5.vyuč.hodině – 10 minut
po 2. vyuč. hodině – 20 minut
mezi 7.-8. vyuč.hodinou – 5 minut
mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním min.55 min.
náplň:
volný pohyb dětí ve třídě a na chodbách,
za příznivého počasí v atriu,
na chodbách I. a II.stupně jsou k dispozici pingpongové stoly, na I.stupni je vybavení sloužící
zdravému pohybu dětí

IV. Provoz ve školní družině:

6,00 – 7,45 hod. 11,40 – 17,00 hod.

V. Provoz ve školní jídelně :

11,40 – 14,00 hod.výdej obědů pro žáky a
zaměstnance školy

VI. Učební plány

PT
1.třídy
2.třídy
3.třídy
4.třídy
5.třídy
6.třídy
7.třídy
8.třídy
9. třídy

20 hod.
21 hod.
22 hod.
25 hod.
25 hod.
25 hod.
30 hod.
30 hod.
31 hod.
31 hod.

VII. Vzdělávací program
přípravná třída: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Škola pro
ditě“,č.j.ZŠŽÁK/268/2015
v 5. roč.: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.ZŠ/300/2007
v 1.- 4. a 6.- 9. roč.: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Škola pro
ditě“,č.j.ZŠŽÁK/290/2015

VIII. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:
zajištění obědů:
doplňkové občerstvení:

vlastní jídelna
školní bufet

Režim školních svačin:

po 2. vyuč. hodině
prodejní automat mléčných svačin v rámci programu
„Školní dotované mléko“
„Ovoce do škol“

Pitný režim:
zajištění:

vlastní
ve ŠD zajišťuje ŠJ

IX. Podmínka pohybové výchovy
Prostory pro cvičení:
Vybavení tělocvičen:

2 tělocvičny, posilovna, tělocvična ve ŠD, hala
„A“- vybavení profesionálním gymnastickým nářadím
„B“- tradiční tělovýchovné nářadí

Ke každé tělocvičně přísluší 2 šatny a samostatné sociální zařízení. Některé z hodin
jsou realizovány ve sportovní hale Žákovská.
V rámci týdenního rozvrhu jsou zařazeny 2 -3 hodiny tělesné výchovy podle příslušných
učebních plánů. Další pohybová aktivita v rámci sportovních kroužků.
Plavání:
Výuka plavání probíhá ve dvou po sobě následujících ročnících I. stupně v rozsahu 20 hodin
v jednom ročníku (zpravidla zařazujeme 2. a 3. třídy).

X. Zabezpečení školní budovy
vstup do budovy
v 8,00 hod.se uzavírají vstupy na I. stupeň, II. stupeň a do školní družiny

Z : školník

8,00-14,30 hod. vstup do budovy školy pouze vstupem na I.st.
(na vstupních dveřích je nainstalován elektronický vrátný, v kanceláři školy lze na televizní
obrazovce a prostřednictvím mluvítka monitorovat příchozího). Všichni příchozí se evidují
v knize návštěv
Z: referentka
vstup do středního traktu
do školní družiny se vstupuje středním traktem, který je rodičům a žákům volně zpřístupněný
v době 6,00-8,00 a 11,40-16,30. Vstup do vlastního traktu školní družiny je zajištěn proti
nepovolaným návštěvníkům opatřením vstupních dveří zvenčí kuličkou a zvonkem
Z : vychovatelky
zajištění šaten
v 7,55 hod zamykají šatny šatnáři, klíče jsou uloženy na tabulce ve sborovně
Z : školník
během dne si může vyzvednout klíče pouze šatnář třídy
Z : TU
do poslední vyučovací hodiny si bere klíč vyučující, který zajistí úklid a uzamčení šatny , klíč
vrátí na tabulku ve sborovně
Z : učitelé
mříže oddělující podchod od středního traktu
do 8,00 jsou uzamčeny
Z:školník
8,00 – 11,40 jsou otevřeny, vstup zvenčí do středního traktu budovy je uzamčený
od 11,40 jsou uzamčeny, otevírají se v době přestávek po 4.,5. a 6. vyuč.hod.

Z : školník

klíče od mříží mají k dispozici všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci, kteří dodržují
předepsaný režim

zabezpečovací zřízení
škola je napojena na centrální pult ochrany na městské policii

