Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, Těšetice 148
IČO: 71005790 http://www.zsmstesetice.itnet.cz email: zs.tesetice@tiscali.cz
tel.: 585 954 143

Těšetice dne 1. 9. 2021
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví … v platném znění, se školským zákonem č. 561/2004 Sb.
v platném znění, s vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, vyhláškou č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky …a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o školním stravování v platném znění,

vydávám vnitřní směrnici ředitele školy

PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ TĚŠETICE
Spisový znak

:

2-1

Účinnost od :

1. 9. 2021

Skartační znak :

S 10

Počet příloh :

0

Vypracoval

ředitel školy

Schválil

ředitel školy

:

:

Dnem 31. 08. 2021 ukončuji platnost Provozního řádu ZŠ Těšetice ze dne 1. 12. 2013.

1.

Údaje o zařízení

Základní škola Těšetice, součást ZŠaMŠ Těšetice, 783 46, příspěvková organizace
adresa
:
Těšetice 148, 783 46
IČO
:
71 00 57 90
DIČO
:
CZ71 00 57 90
telefony
:
585 954 142 - 4 ; 585 954 020 ;
ředitel
:
Mgr. Vladimíra Pospíšilová ; telefon : 608 71 91 53
zástupce
:
Mgr. Radovan Roubalík
typ školy
:
základní úplná
kapacita
:
220 žáků
zájmové útvary :
v odpoledních hodinách po vyučování dle rozvrhu hodin v
návaznosti na autobusová spojení žáků ZŠ (ve dnech školního
vyučování). Zájmové útvary spadají pod doplňkovou činnost
organizace (viz směrnice Doplňková činnost).
Žáci a zaměstnanci školy se stravují ve Školní jídelně Těšetice.
2.

Režim dne

Provoz školy
dojíždění žáků
druh dopravy
čas prvního příjezdu

:
:
:
:

7.25 hod. – 16.30 hod.
Ústín, Loučany, Luběnice, Rataje, Drahanovice, Náměšť
autobusy, jízdní kola (kola v uzamčené kolárně školy)
7.00 hod. od Olomouce a Loučan, 7.23 hod. od Luběnic

Činnost školní družiny
kapacita

: 2 oddělení, 57 žáků I. stupně ZŠ (při volné kapacitě i II. st.)
mladší ročníky mají přednost
ranní provoz
: 6. 30 až 7.25 hodin ve ŠD (Tygříci)
odpolední provoz
: 11.25 hod. – 16.30 hod.
Činnost ŠD se řídí ročním plánem v souladu se ŠVP ZV „Putování za poznáním.“
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Činnost základní školy
malé přestávky
velká přestávka

polední přestávka
začátek vyučování
ukončení výuky
vyučovací hodina
způsob výuky
vzdělávací program
počet hodin v jednom sledu

: 10 min., v budově školy (ve třídách nebo na chodbách ZŠ)
: 20 min., za příznivého počasí mimo zimní měsíce v areálu
školního dvora i zahrady; jinak v budově ZŠ (třídy + chodby)
Dohled konající pracovník vždy dbá, aby činnost konaná
žáky byla přiměřená tvrdosti podložky (asfalt, tráva,
koberec, linoleum na chodbách a ve třídách).
: 13.15 hod. – 14.00 hod. v areálu školního dvora a zahrady,
při nepříznivém počasí v koridoru školy s dohledem učitele
:
:
:
:
:
:

07.45 hod.
14.45 hod.
45 minut
tradiční
ŠVP ZV „Naše škola“; od 1. 9. 2021
I. stupeň - 6 ; II. stupeň - 6

Přestávky
zařazení v režimu
časový sled přestávek

: po každé jednotlivé vyučovací hodině
: 08.30 - 08.40
09.25 - 09.45 velká přestávka
10.30 - 10.40
11.25 - 11.35
12.20 - 12.30
13.15 - 14.00 před odpoledním vyučováním na II. stupni
V době přestávek lze využít relaxačních koutků (stolní tenis, stolní fotbal, basketbalové
koše, v době před odpoledním vyučováním lavečky v koridoru školy). Dohled konající pracovník vždy dbá, aby činnost konaná žáky byla přiměřená tvrdosti podložky (dlažba, asfalt,
tráva, koberec, linoleum na chodbách a ve třídách).

Režim práce s počítačem
zařazení v rozvrhu hodin
práce na PC v 1 sledu

:
:

Režim pracovního vyučování
zařazení v rozvrhu hodin
:
délka výuky v 1 sledu
:
možnost očisty
:

běžným způsobem jako kterákoliv vyučovací hodina
nejvýše 2 vyučovací hodiny
4. až 8. vyučovací hodina
nejvýše 2 vyučovací hodiny
na pozemku ZŠ : vodovodní kohoutek + možnost umytí
v předsálí tělocvičny teplou vodou
vhodný pracovní oděv + obuv pro vyučovací předmět Pč

používání OOPP

:

Režim stravování
zajištění oběda
doba výdeje oběda
školní svačiny

:
:
:

Školní jídelna Těšetice
11.30 - 13.45 hod.
a) vlastní svačiny přinesené z domova
žáci svačí po 1. nebo 2. vyučovací hodině
b) programy „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“

doba vymezená pro oběd
zaměstnanci školy
cizí strávníci

:
:
:

30 minut
samostatný stůl ve školní jídelně
nestravují se společně se žáky; stravují se v jinou dobu
nebo formou „jídlonosičů“

Pitný režim žáků

:

automaty na vodu (atestovaný Šumavský pramen)
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režim výdeje

:

denně 1 automat na každém podlaží základní školy;

Podmínky realizace pohybové výchovy
tělocvična
:
jediná vlastní s kapacitou 35 cvičících osob
prostory pro cvičení
:
tělocvična s oddělenou nářaďovnou a šatnou pro žáky
vybavení
:
standardní, pravidelně kontrolované a udržované
možnost očisty
:
umývárna se 4 umývadly + 3 samostatné sprchy
celodenní přístup k teplé i studené vodě + 2 WC
počet venkovních hřišť
:
1 travnaté + 1 víceúčelové hřiště s vybavením + 1
asfaltový výběh
vybavení
:
sprinterská dráha, doskočiště na dálku, travnatá plocha
2 pevně zabudované branky na minikopanou, vrh koulí
zařazování hodin TV
:
I. stupeň : 3. – 6. vyučovací hodina
II. stupeň : 2. - 8. vyučovací hodina
Počet hodin TV
:
2 hod./týden v 1.4. až 9. ročníku, 3 hod./týden v 2.- 3.
ročníku pro plavání
Zájmová TV
:
--- ; alternativa → v rámci zájmových kroužků školy
Výuka plavání
:
2. a 3. ročník – základní plavecký výcvik – 1. pololetí
4. ročník – základní plavecký výcvik – 2. pololetí
(autobusem na Plavecký stadion Olomouc 1 x týdně)
Jiné aktivity
:
každý druhý rok sportovní kurz žáků II. stupně
každý druhý rok škola v přírodě pro žáky I. stupně
soutěž „O nejlepšího sportovce školy“; Sportovní
turnaje, Den dětí, Den Země, projektové dny na daná
témata.
Tělovýchovné chvilky
:
I. stupeň

Tato vnitřní směrnice ředitele školy ukončuje platnost směrnice ze dne 1. 12. 2013 a
vydává směrnici novou, která je platná a účinná od 1. září 2021.

………..………….……………..
Mgr. Vladimíra Pospíšilová
ředitelka školy

Rozdělovník

: 1 x dokumentace pro učitele ve sborovně školy
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