Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště –
Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY
Č. j.:

Spisový / skartační znak

214 /2018

A. 1.

A5

Vypracoval:

Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

03.09. 2018

Směrnice nabývá platnosti dne:

03.09. 2018

Směrnice nabývá účinnosti dne:
03.09. 2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

(dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
(410/2005 Sb. vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
Předmět vymezení:
• Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200,
příspěvková organizace

I. Údaje o zařízení
Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště - Jarošov
ul. Pivovarská
č. p. 200

PSČ :

686 01

IČO:

70993327

DIČ:

CZ 70993327

Ředitel:
SZŘ :

Mgr. Pavel Jančář
Jitka Králíková

Typ školy:

Základní škola s třídami pouze 1. stupně

Součásti subjektu:

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna výdejna
Školní jídelna MŠ

Adresa :

IZO
IZO
IZO
IZO
IZO

102731764
107613034
119100266
181004461
103279482

Zájmové činnosti školy:


sportovní
•
•

•

sportovní aktivity
minivolejbal
florbal – prostřednictvím Farního úřadu Uherské Hraditšě

kapacita:
kapacita:
kapacita:
kapacita:
kapacita:

200
110
85
150
310

•
•
•
•
•


výtvarné
•



základy práce s počítačem
internet

jazyková výuka
•
•



výtvarné techniky

výpočetní technika
•
•



taneční
miniházená - prostřednictvím TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště
fotbal – prostřednictvím - Slavoj Jarošov, Sokol Kněžpole
gymnastika – prostřednictvím DDM Šikula Uherské Hradiště
dětský aerobic - prostřednictvím DDM Šikula Uherské Hradiště

ostatní
•
•
•
•
•

základy anglického jazyka – v MŠ
Konverzace v angličtině formou her - v ZŠ
pěvecký kroužek
environmentální kroužek
literárně – dramatický kroužek
školní časopis Vikýřník
logopedická péče

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
A. Aktivity s přímým zapojením školy
Společné akce pro žáky a jejich rodiče:
•
•
•
•

zařazování akcí – výhradně mimo rámec plánované výuky
akce vždy garantovány odborným pedagogickým dozorem.
Akce pořádané Unií rodičů
Společné činnosti pro žáky a rodiče : - zápis do 1. třídy
- třídní schůzky pro rodiče a konzultace
- vánoční dílničky pro rodiče
- akademie pro rodiče
- vyhodnocení školních projektů s veřejnou prezentací
- odpoledne k ukončení školního roku - táborák
- dny otevřených dveří pro rodiče

B. Další aktivity - Komerční pronájmy kulturního zařízení a jeho částí:
•
•
•

výhradně v prostorách Kulturního zařízení, případně v učebně keramiky nebo v družině
pronájmy sportovním klubům
akce pořádané kulturní komisí při MKZ Jarošov

II. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži
Od
6,00 hod.
Dojíždění dětí:
obec:

Pouze individuální
dojíždějící žáci
vzdálenost:

Školní družina:

do

17,00 hod.

čas 1. příjezdu

druh dopravy:

čas posledního odjezdu:

využití
žáci 1. – 5. tříd

ranní družina - nástup žáků

odpolední družina – doba pobytu

6,30 – 7,45 hod.

11,40 – 16,30 hod.

časové zařazení
14,00 – 16,30

délka pobytu
60 – 120 minut

Pobyt venku:

Začátek vyučování:

Ukončení vyučování:

8,00 hod.

Vyučovací hodina:

způsob využití pobytu venku
procházky, hry, sportovní činnosti

délka trvání
45 minut

tradiční
5 tříd

způsob výuky
netradiční

tradiční
2 x za vyuč.
hodinu

Frekvence střídání pracovních míst:

15,20 hod.

alternativní

alternativní

Počet hodin v jednom sledu
1. – 2. třídy
3. – 5. třídy
4 hodiny
5 hodin

Přestávky:

Vyuč. hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

od
8,00
8,55
10,00
10,55
11,50
12,45
13,40
14,35

do
8,45
9,40
10,45
11,40
12,35
13,30
14,25
15,20

Přestávka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

od
8,45
9,40
10,45
11,40
12,35
13,30
14,25
15,20

do
8,55
10,00
10,55
11,50
12,40
13,40
14,35
15,30

Pokud je zařazen do výuky blok 1. a 2. vyučovací hodiny, je přestávka mezi 1. a 2. hodinou
5 minut a vyhlašuje ji učitel v hodině. V 9:30 přechází všichni žáci pod dohledem do venkovních
prostor – „dětského parku“, kde trvá přestávka do 10:00 hodin.
Pokud je zařazeno odpolední vyučování, přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá
30 minut

Možnost pobytu venku

O přestávkách dle provozních podmínek a v pauze mezi odpoledním a
dopoledním vyučováním.

Režim práce s počítačem: maximálně 30 minut ve vyučovací hodině a 2 vyučovací hodiny za den
Pro žáky - zařazení v rozvrhu :
Povinné předměty
1. – 7. vyučovací hodina

Zájmové útvary
5. – 9. vyučovací hodina

Pro pedagogické a další pracovníky školy
Dle rozvrhu učebny výpočetní techniky – s vědomím správce učebny.
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu:

2

Režim pracovního vyučování:
Zařazení :
Délka trvání v jednom sledu :
Přestávky :
Možnost očisty :
Používání osobních ochranných
pracovních prostředků

1. – 5. ročník
3. – 7. vyučovací hodina
2 hodiny
10 minut
ano – umývárny
žáci 1. – 5. ročníku
vlastní - povinně

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: Školní jídelna ZŠ a MŠ Uh. Hradiště – Jarošov, Markov 416
Školní jídelna – výdejna, Pivovarská 359

(součást právního subjektu ZŠ a MŠ Uh. Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200)
vedoucí ŠJ: pí. Anna LACÚŠKOVÁ

Způsob zajištění oběda:

vlastní jídelna (součást právního subjektu školy)

Doba vydávání oběda:

od 11, 40 hod.

do 14, 00 hod.

Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka:

od 11, 40 hod.

do 14, 00 hod.

Stravování cizích strávníků:

není pravidelně zajišťováno

Pitný režim:
Zajištění pitného režimu:

rozvody pitné vody v učebnách

Manipulace s nápoji:

ŠJ – dle platných hygienických norem

Nápojové automaty:

nejsou na škole instalovány.

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen:

1
typ
a) Prostor pro výuku tělesné
výchovy
rozměry:
14,3 m x 21,75 m

Další prostory pro cvičení:

Cvičná horolezecká stěna

Vybavení PPVTV:

a) nářaďovny:

b) pevné součásti vybavení:

- tyče na šplh
- lana na šplh
- ribstole
- žebříky
- kladiny
- kruhy
- koše na košíkovou
- vybavení na volejbal

c) mobilní vybavení:

- gym. koza, švédská bedna
- švédské lavičky
- gymnastické běhouny
- žíněnky

d) hygienická zařízení:

- WC - sprchy (rovněž neomezené využití
pro dívky místo hygienického boxu)

e) šatny:

- 1 x šatny chlapci
- 1 x šatny dívky
- šatnové lavice
- šatnové věšáky

a) Dětský park - workautová
sestava, venkovní hřiště – volejbal,
kopaná, basketbal
b) travnaté hřiště na kopanou –
pronajato od TJ Slavoj Jarošov

Zařazování hodin tělesné výchovy:

viz. rozvrh sportovišť

počet hodin TV v jednotlivých ročnících:

Výuka plavání:

10
nářaďovna TMH

vybavení šaten:

Venkovní sportoviště:

kapacita
1 třída pro TV

a) podmínky:

(dle možnosti do poproduktivních
hodin – s výjimkou PU)
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

dojíždění do Aquaparku Uherské
Hradiště - BUS

počet hodin
2
2
2
2
2

b) zařazení:

viz příloha – rozpis vyučovacích hodin

c) zajištění výuky:
Tělovýchovné chvilky:

- prostřednictvím učitelů Plavecké
školy Uherské Hradiště

zařazovány jako integrální součást vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku
kompenzační cvičení v hodinách:

- zařazována jako integrální součást
vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku

pomůcky, literatura:

- volně ve třídách
nebo tělocvičně

zdravé sezení

- zařazována jako
integrální součást
vyučovacích hodin
v 1. – 5. ročníku

Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu:
a) tělocvičny

- smlouvy se sportovními celky a kluby
- smlouvy s volnými sdruženími občanů
- smlouvy se zájmovými útvary
- využití pro rekonvalescenci a rekondici zaměstnanců školy

Udělené výjimky z hygienických požadavků:

Č.j.: KHS ZL 00463/2011
Trvalá výjimka z hygienického požadavku stanoveného v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s níže
uvedeným ustanovením vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých, v platném znění (dále jen „vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění“), tj.:
· výjimka z požadavku v § 4a odst. 1 a přílohy č. 1 bodem 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2005 Sb.,
v platném znění, tzn. výjimka z povinnosti vybudovat hygienickou kabinu pro dívky, kdy
v zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zřízena jedna hygienická kabina na 80.

V Uherském Hradišti – Jarošově

1. září 2018

……………………..
Mgr. Pavel JANČÁŘ
ředitel školy

