Provozní řád školy

I. Údaje o zařízení
Základní škola a mateřská škola Křečkov
Křečkov 68
29001 Poděbrady
Tel. 773630091
IČ: 71001182
Ředitelka školy: Mgr. Iva Šafránková
Typ školy:
Stanovená kapacita:

Základní škola – málotřídní 1.- 5. ročník
40 žáků

II. Režim
Dojíždění dětí:

Do školy dojíždějí žáci z Kout, Úmyslovic, Senic a Poděbrad, do školy
je většinou přivážejí rodiče nebo autobus

Družina:
Využití: (1. - 5. třída)
Ukončení vyučování:

11,20h., odpolední 13,05h. nebo 14,00h.

Provoz školní družiny
Pondělí

7.00 – 7.30 hod

Pondělí

11.20 – 15.20

Úterý

7.00 - 7.30 hod.

Úterý

10.25 – 12.20

Středa

7.00 – 7.30 hod.

Středa

10.25 – 15.20

Čtvrtek

7.00 – 7.30 hod.

Čtvrtek

11.20 – 15.20

Pátek

7.15 – 7.30 hod.

Pátek

11.20 – 12.20

13.05 – 15.20

13.05 – 15.05

Vyučovací hodina:

45 minut

Přestávky a začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny takto:
Pondělí - Pátek
Vyučovací hodina
1. h. 7,40 – 8,25
2. h. 8,45 – 9,30
3. h. 9,40 – 10,25
4. h. 10,35 – 11,20
5. h. 12,20 – 13,05
6. h. 13,15 - 14,00

přestávka
8,25 – 8,45 ( svačina )
9,30 – 9,40
10,25 – 10,35
11,20 – 12,20 ( oběd )
13,05 – 13,15

Dozor o přestávkách provádí vždy učitel následující vyučovací hodiny.
Způsob výuky:

Snažíme se střídat různé metody, tradiční, netradiční,
alternativní, individuální přístup a zařazení integrovaných žáků
Počet hodin v jednom sledu: 3-4
Přestávky:
Po každé vyučovací hodině následuje 10 min. přestávka. Mezi 1.
a 2. vyučovací hodinou je přestávka 20 min.
Přestávka na oběd je 1 hodinu,
Režim práce s počítačem: Ve 4. a 5. ročníku je v rozvrhu zařazen vyučovací předmět
Informatika 1h týdně.
Ve všech ročnících jsou počítače využívány dle potřeby,
maximálně 5 x týdně , ale vždy jen 20 minut
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jenom sledu: 1
vyučovací hodina
Režim pracovního vyučování:

Zařazení: 1 x týdně, jedna vyučovací hodina

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: Způsob zajištění oběda: vlastní jídelna
Doba vydávání oběda od 11,20 do 12,00hod
Doba vymezená pro konzumaci oběda: 40 minut
Stravování cizích strávníků – jídlo je jim vydáváno do jídlonosičů před
zahájením stravování žáků a zaměstnanců školy v době od 11,00 do 11, 15
hod
Pitný režim Zajištění pitného režimu: školní jídelnou, vlastní donesené pití v plastové lahvi
Druh nápojů: čaje, šťávy, vitaminové nápoje
Frekvence podávání, způsob: Děti mají k dispozici během celého dne várnici s
pitím
Manipulace s nápoji: Pití je připravováno ve školní jídelně, hrnečky si děti nosí
vlastní.

IV. Podmínky pohybové výchovy
Škola využívá za nepříznivého počasí tělocvičný sálek v budově obecního
úřadu, pokud počasí dovolí, probíhá výuka na hřišti před školou, na školním
dvoře nebo na fotbalovém hřišti. Tělesná výchova je zařazena1 x týdně 2
vyučovací hodiny
Základní plavecký výcvik je zajišťován plaveckou školou pro žáky 2. -5.
ročníku, v rozsahu 40h. a je rozložen po 10 hodinách do každého ročníku.

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
(způsob a intenzita větrání, vytápění ), osvětlení
Teplota vzduchu:
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků
ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než na
16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom
dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven; při extrémních
venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než
30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31 oC, musí být
přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např.
jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
Tělocvičny:

optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C

Šatny:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

Záchody:

min. teplota 18 o C

Chodby:

min. teplota 18 o C

Větrání:

Větrání je zajištěno okny. Po každé vyučovací hodině, krátké, ale intenzivní
větrání. Při teplém počasí, dle potřeby.

Osvětlení:

Denní osvětlení
V prostorách určených k trvalé činnosti žáků je zajištěno vyhovující denní
osvětlení. Směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních
míst převažující směr shora.
Zařízení pro regulaci denního osvětlení
Ve všech učebnách i ve školní družině jsou k dispozici žaluzie.

VI. Zásobování pitnou vodou
Veřejný vodovod

Zdroj:

Kapacitní hlediska: Nejméně 25 l vody na den a na 1 žáka

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu:
Denní úklid:
a) setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel,
pisoárových mušlí a záchodů
Týdenní, celkový:
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně
celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě
potřeby ihned.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou
sanitaci, Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a odnášeny denně do kontejnerů
na plasty.

VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Zapojení do projektů:

Zdravá pětka
Zdravé zuby
Recyklohraní

IX. Závěrečná ustanovení
Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném
všem zaměstnancům školy.
Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 3. 11. 2014.
Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení
zaměstnanců školy.
Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

_________________________
Ředitelka školy
V Křečkově dne 29.8.2017

