
 

Provozní řád 
 

A. Provoz školy: 
 

1. Škola se otevírá v 6:30 hodin a žákům je k dispozici školní družina. 
2. Vyučování začíná v 7:30, poslední vyučovací hodina končí ve 13:00 hodin. 
Žáci svačí o první i druhé přestávce, dodržují pitný režim, o jehož významu pohovoří třídní 
učitelé. O velké přestávce (9:10 – 9:30) odcházejí žáci na školní zahradu, za nepříznivého 
počasí zůstávají ve třídách nebo chodbách školy. Na hodiny TV, PČ, vycházky a po skončení 
vyučování se žáci řadí ve svých třídách a odcházejí pouze za doprovodu učitelů. Na začátku 
vyučovacích hodin a činností (TV, PČ, vycházky a exkurze), ve kterých hrozí zvýšená možnost 
úrazu, poučí vždy vyučující žáky na začátku hodiny o bezpečnosti. Totéž budou periodicky 
(jednou za 14 dní) provádět třídní učitelé, kteří se zaměří na chování i mimo vyučování 
(bezpečnost v silničním provozu, při styku s neznámými osobami, při koupání, bruslení 
apod.). Součástí poučení, které vždy učitelé zapíší do TK bude také protidrogová prevence a 
vysvětlování projevů šikany a kyberšikany. Bez povolení učitelů nesmí nikdo z žáků v době 
vyučování i přestávek opustit areál školy. Pokud někdo z učitelů musí z areálu odejít, je 
povinen svoji nepřítomnost nahlásit řediteli školy. Po ukončení vyučování a odchodu žáků z 
objektu školy za tyto již pedagogové nezodpovídají. 
3. Přítomnost pedagogických pracovníků je stanovena vyhláškou č. 263/2007 
Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance a je upřesněna vnitřní 
směrnicí ředitele školy.  
4. Mateřská škola se otevírá pro děti od 6:00, svou činnost ukončuje v 16:00. 
5. Školní družina se pro žáky ráno otevírá od 6:30 do 7:15, odpoledne od 11:10 
do 16:00. 
6. Provoz pro mimoškolní činnost v prostorách školy se řeší po dohodě 
s ředitelkou. 
 

B. Organizace vyučování 
 

1. Rozvrh hodin a přestávek v základní škole: 
vyučovací hodina   přestávka 

1. 7,30-8,15  8,15-8,25 
2. 8,25-9,10  9,10-9,30 
3. 9,30-10,15  10,15-10,25 
4. 10,25-11,10  11,10-11,20 
5. 11,20-12,05  12,05-12,15 
6. 12,15-13,00 

 
2. Rozdělení tříd: 
I. třída – 1. ročník (tř. uč. Mgr. Petra Richtrová) 
II.třída – 2. ročník (tř. uč. Mgr. Monika Fenclová) 
III. třída – 3. ročník (tř. uč. Mgr. Monika Rulcová) 
IV. třída – 4.+5. ročník (tř. uč. Jaroslava Volavková) 



3. Zájmové útvary 
Pondělí  Angličtina pro 1. ročník  P. Richtrová  12,30-13,00 
  Deskové hry     J. Havířová   13,00-14,00 
  Sportovní pro 1. a 2. roč.  M. Fenclová  13,00-14,00 
Úterý    Flétna začátečníci  M. Rulcová  13,00 – 13,30 
  Flétna pokročilí  M. Rulcová  13,30 – 14,00 
  Včelaři    P. Jareš  14,00 - 15,00 
  Sportovní pro 3. – 5. roč.  J. Volavková  13,00 – 14,00 
  Výtvarný pro 3. – 5. roč. J. Grofová  12,30 – 13,30 
Středa   Výtvarný pro 1. a 2. roč. M. Rulcová  13,00 – 14,00 
  Přírodovědný  pro 2.-4.roč. M. Fenclová  12,30 – 13,30  
Čtvrtek  Dramatika    P. Havířová  13,00 – 14,00 
Pátek   Angličtina pro 2. ročník P. Richtrová  12,30 – 13,00 
 
4. Dohled nad žáky 
Každý učitel provádí dohled nad žáky ve své třídě. 
Přízemí: 7:00 – 12:00 – každou přestávku R. Dumková 
1.patro: velká přestávka, školní zahrada o velké přestávce v pořadí: 
  1. M. Rulcová + P. Richtrová/J. Grofová 
  2. J. Volavková + M. Fenclová 
2. patro: 7:30 – 12:00 – každou přestávku J. Pecinová 
 
5. Provoz školní družiny: 
1. oddělení – J. Havířová (denně od 6:30 do 7:15 a od 11:10 do 16:00) 
2. oddělení – P. Havířová (denně od 12:30 do 15:30) 
Vnitřní řád školní družiny je vyvěšen ve školní družině. 
 
6.Přidělení jednotlivých úseků školní budovy 
P. Richtrová – ředitelna, archiv 
J. Volavková – tělocvična, kabinet 1. patro 
M. Fenclová – chodba a nástěnky 1. patro, péče o zvířata 
M. Rulcová – chodba a nástěnky 2. patro a přízemí, péče o květiny 
J. Grofová – školní knihovna, kabinet 2. patro 
J. Havířová – chodba, šatna, nástěnky přízemí 
M. Čechová – kabinet 1. patro 
 
7.Organizace školního roku 
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019 a bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020. 
Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. – středa 30. 10. 2019 
Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020 (vyučování začne 6. 1. 2020) 
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 
Podzimní prázdniny: pondělí 3. 2. – pátek 9. 2. 2020 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020 
Hlavní prázdniny: středa 1. 7. – pondělí 31. 8. 2020 
 
 
 



 

I. Stravování dětí v mateřské škole 
 

1. Placení stravného se provádí bezhotovostně do patnáctého dne v měsíci. 
2. Výdej svačin 8,30-8,50, výdej oběda 11:20-12:00, odpolední svačina 14:10-14:35. 

 

J. Hygienický režim – mateřská škola 

 
1. Pohyb venku je zpravidla v 9:05-11:15 s přihlédnutím k otužování dětí. 
2. Pohybové aktivity jsou organizovány během celého dne. 
3. Odpočinek je zpravidla od 12,00 do 14,00 při respektování individuálních potřeb 
dítěte. 
4. Pitný režim je zajišťován po celý den. 
5. Nakládání s prádlem: výměna lůžkovin 1x za 3 týdny, ručníků 1x týdně, pyžam 
1x týdně. 
6.Jedenkrát ročně je vyměňován písek v pískovišti. 
 
 

K. Hygienický režim – základní škola 
 

1. Stanoven organizací vyučovacích hodin a přestávek, v nichž je zabezpečena 
dostupnost hygienických potřeb. Pitný režim si žáci zajišťují sami (pití nosí v lahvi z domova). 
Dále je stanoven týdenním učebním plánem se zařazením výuky tělesné výchovy. 
2. Ve vyučování učitelé zařazují činnosti vedoucí k odstranění únavy. 
3. Při vhodném počasí je zajištěn pobyt žáků o velké přestávce na zahradě školy, v pískovišti 
je písek vyměňován 1x ročně. 
 

L. Důležitá telefonní čísla: 
 

ZŠ    313 100 515, 737 987 373 
MŠ   313 100 514, 731 411 543 
ŠJ   737 633 983 
Odhlašování obědů  775 969 578  
 
 
 
 
 
Projednáno na pedagogické radě dne 26. 8. 2019 
 
 
Platnost od: 1. 9. 2019    Mgr. Petra Richtrová – ředitelka školy 


