Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace
Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov

Provozní řád Základní školy a Mateřské školy Kozlov
1. Úvodní ustanovení
* Ředitel školy vydává provozní řád na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění
* Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek
na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a
zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a žáků, podmínky jejich
pohybové aktivity, režim stravování včetně pitného režimu.
* Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších
předpisů:
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání,
- vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
předškolních zařízení a některých školských zařízení,
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
- vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky.

2. Údaje o zařízení
Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace
Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov, IČ : 70988366
Ředitel školy:
Mgr. Jan Bouchner
Vedoucí učitelka MŠ : Miloslava rychtecká
Telefon: 567 219 602
601 330 741 – ředitel školy
Email :
skola.kozlov@ji.cz
Typ školy: Málotřídní pro 1. – 5. ročník ZŠ
1 oddělení mateřské školy

součásti:

škola
školní družina
mateřská škola 1 oddělení
školní výdejna jídel

kapacita

40 žáků
25 žáků
20 dětí
45 žáků

Zájmové činnosti:
•
•
•
•
•

výtvarná činnost školy (např. keramika, tvořivé dílny)
základy práce s počítačem a internetem
hudební činnost (hra na hudební nástroje – zobcová flétna , kytara,)
dramatická výchova (dramatický kroužek)
pohybové činnosti (kroužek mladých hasičů)

3. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži: 6:00 – 15:30
Otevření budovy : 6:00
Družina: Využití: 1. - 4. Ročník
Ranní družina
6:00 – 7:30
Odpolední družina 11:25 – 13:45
Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13,45 - 15:30; hry hřišti a na zahradě
Začátek vyučování: 7:45
Ukončení vyučování:
pondělí – 12:20
úterý - 11:25
středa - 13:45
čtvrtek - 11:25
pátek - 12:20
Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.
Vyučovací hodina

Čas od - do

1.

7, 45 – 8,30

2.

8, 40 – 9, 25

3.

9, 45 – 10, 30

4.

10, 40 – 11, 25

5.

11, 35 – 12, 20

6.

Pozn. V případě 2 hodin Aj začátek ve 12, 15 –
13, 45

Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, v 9:25 hod. začíná přestávka
dvacetiminutová.

Režim práce s počítačem:
V rozvrhu zařazen povinný předmět ICT v 5. ročníku – 1 vyučovací hodina týdně.
Pracovna je nepravidelně využívána pro výuku ostatních předmětů.
Počet hodin v jednom sledu: max. 2
Režim pracovního vyučování: 1 hod.
Vzhledem k možnostem školy jsou hodiny využívány k ošetřování venkovních prostor okolo
školy a pěstování pokojových rostlin, k hrabání a kompostování. Dále se zaměřujeme na práce
spojené s údržbou a provozem domácnosti.
Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: Školní výdejna vydávání oběd 11:30 – 12:30
Pitný režim: zajištěný pravidelný pitný režim ve školní výdejně s jídelnou
Podmínky pohybové výchovy
Prostory pro cvičení: hala u hřiště, sportovní hřiště (fotbalové hřiště, atletika, kurty)
Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně
Výuka plavání: 1.- 4. ročník, každý rok bazén ZŠ Evžena Rošického v Jihlavě.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle potřeb dětí.
Mateřská škola
provoz mateřské školy je pevně stanoven v závislosti na počtu zapsaných dětí děti
zákonných zástupců přebírají pedagožky v prostoru kmenové učebny, zde je také
zákonným zástupcům předávají
pobývají-li děti s pedagožkami v odpoledních hodinách na školní zahradě, přebírají si
zákonní zástupci děti v prostoru školní zahrady
mateřská škola se otvírá v 6,00 hodin, pravidelné výchovná činnost začíná v 8,30 hodin
denní činnost mateřské školy je dána pevným vnitřním režimem, ve kterém se činnosti
pravidelně opakují
učebna je využívána k polednímu odpočinku (spaní)
polední odpočinek : 12:00 – 13:45
děti se stravují v prostorách výdejny s jídelnou
výdej přesnídávek : 8:15 – 8:30
výdej svačin : 14:15 14:30
výdej oběda : 11:30 –12:00
pitný režim je celodenní a je využíván v prostoru kmenové učebny a ve výdejně s jídelnou
děti navštěvují sociální zařízení v doprovodu pedagožky nebo pověřené osoby, pracující
v základní škole a v mateřské škole
děti mohou využívat školní zahradu s pískovištěm, popřípadě podnikají vycházky do
blízkého okolí
o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky
činnost mateřské školy je dána ročním plánem zpracovaným učitelkami
4. Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně, na místě trvale přístupném všem
zaměstnancům školy.
2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Mgr. Jan Bouchner, ředitel školy

