Základní škola a mateřská škola Řenče

P R O V O Z N Í

Ř Á D

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

I.

Údaje o zařízení:

Základní škola a mateřská škola Řenče okres Plzeň jih, 33401 Přeštice
IČO: 60611910
Telefon: 731 554 138, 37 798 5596
Typ školy: trojtřídní škola s 1.-5. ročníkem
Základní škola - kapacita: 60 žáků
Školní družina - Kapacita : 58 žáků
Výdejna obědů

II.

Provoz školy :

Škola se pro žáky otevírá v 6,30 hodin
Ranní školní družina – 1 oddělení- 6,30 do 7,15
Školní vyučování dle rozvrhu - 7,30 – 14,00
Vyučovací hodina: trvá 45 minut
Přestávky - Přestávka po první hodině je 10 minut, po druhé hodině je hlavní
přestávka 20 minut, další jsou deseti a pětiminutové. Polední přestávka trvá 55
minut. Děti mají možnost svačit již 1. přestávku
Odpolední školní družina 1. Oddělení 11,10 – 16,00 (2. oddělení 12,00- 15,00 )
Během dne je škola uzamčena a otevírání je zajištěno videotelefony
Provoz školy končí v 16.00 uzamykáním budovy.

III.

Organizace některých činností :

Režim stravování včetně pitného režimu:
Na škole je vlastní jídelna-výdejna obědů zařazená do sítě škol. Obědy se dováží
z MŠ Dukelská v Přešticích v přepravních termoportech, vydávají se od 11.10 do
13.00 hodin. Děti obědvají ve dvou obrátkách, jak končí výuka.
Režim školních svačin – vlastní
Možnost doplňkového občerstvení: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zajištění pitného režimu: zajištěn žáky samotnými, učiteli a vychovatelkami ŠD.
Školní jídelnou: druh nápojů: ovocné čaje, ovocné nápoje, mléko
Doba vymezená pro konzumaci oběda – od 11,40 hod. a od 12,35 hod. v případě
stravování cizích strávníků .

Relaxační chvilky:
jsou během výuky zařazovány na kobercích, lze využívat stavebnice, klidové hry,
knihy. Frekvenci střídání pracovních míst při výuce sleduje každý vyučující ve
své třídě.
Režim práce s počítači, interaktivní tabulí :
Ve vyučování průběžně. Jsou dodržována pravidla pro práci s počítači a
interaktivními tabulemi. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a
interaktivní tabule (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda
zajištěna tak, že v oknech jsou žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby
nedocházelo k jejich osvícení denním světlem, u počítačů jsou použity monitory
se sníženým vyzařováním a sníženým odrazem světla, vzdálenost obrazovky od
očí je min. 50 cm. Stoly jsou dostatečně prostorné, v učebně je umístěno celkem
9 žákovských stanic.
Režim pracovního vyučování:
Každý ročník má podle osnov 1 vyučovací hodinu. Žáci se mohou podle činností
převléci. Režim práce na pozemku: jaro, podzim.
Podmínky pohybové výchovy:
Prostory pro cvičení: tělocvična, školní zahrada. Ve škole je tělocvična upravená
ze třídy. Má základní vybavení – okna, radiátory, světla jsou kryta. Na dvou
oknech do silnice jsou nainstalovány žaluzie. Dále jsou zde ribstoly, dva koše s
deskou. Vedle tělocvičny je TV kabinet, kde je umístěna většina tělocvičného
nářadí. Využíváno je též hřiště na školní zahradě. Občas je využíván sportovní
areál v obci. Zařazování hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně každý ročník
Hodiny TV jsou zařazovány do rozvrhu na 3. a 4. hodiny

Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány dle potřeby a únavy žáků, provádí se na
protažení (kompenzace sezení) a procvičení určitých partií.
Výuka plavání: výcvik je povinný a je většinou zajišťován v plaveckém bazéně
v ZŠ Blovice, pod odborným vedením.
Pobyt venku: dle počasí, aktivit, akcí. Místo – hřiště, školní zahrada, sportovní
areál, les. Ve spolupráci s obcí nabízíme a zajišťujeme možnost bruslení na
stadionu v Klatovech a na obecním kluzišti.

IV.

Dojíždění a druh dopravy:

Žáci dojíždí z okolních vesnic vlastní dopravou, autobusem. Dojíždění dětí
/maximální vzdálenost 5 km/, doprava linkovým autobusem z vesnic Vodokrty,
Osek, Háje, Knihy, Libákovice.
Ráno přijíždějí první žáci od Oseka v 6.50 hodin, od Libákovic v 7.15 hodin.
Po vyučování odjíždějí autobusy v: 11.50, 12.15, 12.25, 13.45, 14.15, 15.15 hod.
V.

Provoz školní družiny :

Řídí se samostatně zpracovaným režimem školní družiny
Další zájmové aktivity v budově školy: Klub předškoláček, Veselé pískání zdravé
dýchání, Sportovní hry, Taneční kroužek Šikulky, cvičení nejmenších Gumídci,
Tvořivé ručičky.
VI.

Zařízení a vybavení :

Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s pitnou
vodou, na sociálních zařízeních a ve třídách je teplá a studená voda. V učebnách
jsou podlahy opatřeny PVC, na sociálních zařízeních je dlažba. Třídy jsou
vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje
na začátku i v průběhu školního roku.

Centrální lékárnička: je umístěna na chodbě v prvním patře a ve sborovně školy.
Obsah se doplňuje vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle potřeby.
Zodpovídá ředitelka školy

VII. 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 31oC, 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 - Způsob ovladatelnosti – ruční. Frekvence, délka – časté – dle
subjektivního shledání, v době nepříznivých meteorologických podmínek- během
přestávek
Denní osvětlení (v prostorách určených k trvalé činnosti žáků musí být zajištěno
vyhovující denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr
osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr
shora). Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: žaluzie, rolety,
závěsy Zařízení pro regulaci denního osvětlení: žaluzie, rolety, závěsy

Zásobování pitnou vodou :
Zdroj: Vlastní studna. Řídí se provozním řádem vlastního zdroje- Studna ZŠ a MŠ
Řenče ze dne 10. 10. 2012. Zařízení je pravidelně kontrolováno: Kontrolou stavu
při čerpání vody – 1* týdně, dezinfekcí a funkčností chlorátu-1* týdně, kontrolou
funkčnosti zařízení na úpravu vody. Provádění rozborů vody: 1* ročně – krácený,
úplný rozbor vody 1* za dva roky.
VIII. 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 čistících prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel,
pisoárových mušlí a záchodů
Týdenní a celkový úklid
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů,
2x ročně celkový úklid všech prostor školy,včetně umytí všech oken, svítidel
Za 3 roky malování, v případě potřeby ihned
Desinfekce a deratizace 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu
vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Pevné odpadky musí být
ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do
jednorázových plastových obalů.
Třídíme odpad : Odpad vhodný pro třídění je ukládán zvlášť

IX.

Jiné: Výchova ke zdravému životnímu stylu :

Výchova ke zdravému životnímu stylu – je přímo zařazována do výuky –
mezipředmětové vztahy. Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do
škol

Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 18.10.2017
Na vědomí :

Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§ 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinna upravit režim dne
zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a
otužování, režim stravování včetně pitného režimu v provozním řádu.
Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové
výchovy a otužování, režim stravování, včetně pitného režimu.
Provozní řád se také řídí školským zákonem 561/2004 Sb. Ve ZPP, zejména § 29: … Školy a školská
zařízení jsou při vzdělávání a sním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro
jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví na základě těchto Vyhlášek :
Vyhláškou č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních
zařízení a některých školských zařízení ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou č. 137 / 2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a
provozní hygieny- ve znění pozdějších předpisů

Režim praktických činností
1. Hodiny na druhém stupni jsou řazeny v rozvrhu jako dvouhodinové bloky s přestávkou.
2. Činnosti probíhají ve specializovaných učebnách nebo na školním pozemku, žáci jsou rozděleni do
skupin podle vykonávané pracovní činnosti.
3. V praktických činnostech provádějí žáci práci s technickými materiály, práci s počítačem, přípravu
pokrmů, volbu povolání, práci na pozemku.
4. Výuka probíhá podle osnov, na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem učebny, řádem
školního pozemku. Zároveň jsou poučeni o bezpečnosti, používají pracovní oděvy, OOPP. Učebny jsou
vybaveny umyvadly pro provedení očisty.
Režim práce na pozemku
1. Práce na pozemku probíhají buď v učebně (teoretická část), nebo na školním pozemku (praktická
část).
2. Žáci používají vlastní pracovní oděvy, mají možnost zapůjčit si pracovní rukavice.
3. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem práce na pozemku a s řádem učebny a
poučeni o bezpečnosti.
4. V prostoru dílny je umyvadlo k očistě žáků po skončení práce, očista po práci na zahradě se provádí
ve škole.

