1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
tel. 382521393
E-mail : skola@zsmilevsko.cz
Web : www.zsmilevsko.cz

Provozní řád školy
Provozní řád školy je zpracován dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a dalších souvisejících předpisů.
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I. Údaje o zařízení
Název školského zařízení: 1. základní škola T.G.Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690,
okres Písek
Adresa: Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
Telefon: 982521393
IČ: 71000381
Ředitel: PaedDr. Martin Hrych, 5. května 1201, 399 01 Milevsko
Typ školy: základní škola
Kapacita: do 650 žáků, ve školním roce 2012/2013 - 422 žáků
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: zájmové útvary - počítačový, anglický
jazyk, sportovní,
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: pořádání školních a
mimoškolních akcí dle Ročního plánu práce, informační centrum.

II. Režim dne
Provoz školy: 630 hod. – 1600 hod. (630 hod. – vstup do budovy pro dojíždějící žáky,
730 – vstup do budovy pro místní žáky, 1600 – ukončení školní družiny, 1450 - ukončení
odpoledního vyučování)
Dojíždění žáků:
maximální vzdálenost: Orlík, Zvíkovské podhradí
druh dopravy: autobusová
čas prvního příjezdu žáků: 635 hod. (Chyšky)
čas posledního odjezdu žáků: 17:30 hod.
Školní družina:
využití: 1. – 5. třída (dle zájmu a aktuální kapacity lze zařadit i žáky
vyšších ročníků) max. kapacita 130 žáků, 1 odd. 25 žáků
ranní družina: 6.30 – 7.40
odpolední družina: 1130 – 1600 hod.
Začátek vyučování: 750 hod. – dopolední vyučování, 1315hod. - odpolední vyučování.
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Ukončení vyučování: 1310 hod. (dopolední vyučování), 1450 (odpolední vyučování)
Vyučovací hodina: délka trvání: 45 min.
způsob výuky: tradiční
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: dle hygienických potřeb s přihlédnutím
k věku dětí a vykonávané činnosti, max. však 1 vyučovací hodina (45 min.)
Počet hodin v jednom sledu: v jednotlivých ročnících v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
48/2005 Sb.:
1. ročník max. 4 hod.
2. – 4. ročník max. 5 hod.
5. ročník max. 5 hod.
6. - 9. ročník max. 6 hod.
konkrétní počet hodin v jednom sledu u jednotlivých ročníků je uveden
v rozvrhu vyučovacích hodin pro příslušný školní rok
Maximální počet hodin v jednom dni:
1. ročník – 4 hod.
2. – 5. ročník – 5 hod.
6. a 7. ročník – 6 hod.
8. a 9. ročník – 7 hod. - odpolední vyučování
konkrétní počet hodin v jednom dni u jednotlivých ročníků je uveden
v rozvrhu vyučovacích hodin pro příslušný školní rok
Přestávky: vždy po 1 vyučovací hodině
Délka trvání: 10 min., velká přestávka (po 2. vyučovací hodině) 15 min., po 5. vyučovací
hodiny jsou přestávky 5 minutové, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 45 min.
Vyučovací hodiny:
1.
750 - 835
2.
845 - 930
3.
945 - 1030
4.
1040 - 1125
5.
1135 - 1220
6.
1225 - 1310
7.
1315 - 1400
8.
1405 - 1450
730
otevření školy pro žáky
50
7
začátek vyučování - 1. vyučovací hodina
835 – 845
930 – 945
velká přestávka
1030- 1040
1125 – 1135
1220 – 1225
1225 – 1310
přestávka mezi dopol. a odpol. vyučováním
10
15
13 - 13
1400 - 1405
Náplň přestávek: pobyt ve třídách a na chodbách pod dozorem pedagogů, příprava na výuku,
oddech a relaxace, strava, pitný režim
Práce s počítačem: zařazení v rozvrhu: 7. – 9. tř. – volitelný předmět informatika, dále
jako součást tematických plánů učiva ostatních vyučovacích předmětů
počet vyuč.hodin práce na PC v jednom sledu: max. 2 vyuč. hod.
Režim pracovního vyučování:
zařazení: v rámci učiva PČ – 1 vyuč. hod. týdně
délka trvání v jednom sledu: max. 1 hod.
přestávky: během činnosti dle hygienických.
požadavků a pracovních nároků, po skončení výuky
Sled přestávek:
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Režim práce na škol. pozemku:

možnost očisty: šatna, 2 umyvadla s teplou vodou,
2 sprchy s teplou vodou
používání osobních ochranných pracovních
prostředků: stanoveno Řádem žákovské školní dílny
(vlastní ochranný oděv a obuv, dle potřeby v souvislosti
s vykonávanou činností další ochranné prostředky
poskytnuté školou – pracovní rukavice, ochranný
obličejový štít, ochranné brýle)
zařazení: v rámci učiva PČ – 1 vyuč. hod. týdně
délka trvání v jednom sledu: max. 1 hod.
přestávky: během činnosti dle hygienických
požadavků a pracovních nároků, po skončení výuky
možnost očisty: šatna, 2 umyvadla s teplou vodou,
2 sprchy s teplou vodou
používání osobních ochranných pracovních
prostředků: stanoveno Řádem školního pozemku
(vlastní ochranný oděv a obuv, dle potřeby v souvislosti
s vykonávanou činností další ochranné prostředky
poskytnuté školou – pracovní rukavice).

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:

Pitný režim:

způsob zajištění oběda: Školní jídelna 1. ZŠ Milevsko v areálu
doba vydávání oběda: 1100 hod. – 1345 hod.
režim školních svačin: svačiny vlastní, pro přípravu školních svačin
nemá škola odpovídající technické vybavení ani pracovní kapacity
doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: není stanovena, po dobu
vydávání oběda s přihlédnutím k ukončení vyučování a zajištění
pedagogického dozoru ve školní jídelně (min. 30 min.)
bezlepková dieta pro žáky
zajištění pitného režimu: žáci mají předplaceno podávání čaje o
velké přestávce a nápoje vydávány během oběda,
druh nápojů: ve ŠJ dle jídelníčku, hygienicky balené ovocné nápoje,
pitná voda, škola je zapojena do projektu Školní mléko

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen: 2 školní tělocvičny,
Vybavení tělocvičny: tělocvičné nářadí pro gymnastiku (švédské bedny, můstky, kruhy,
trampolína, koza, kůň, bradla, hrazda), vybavení pro posilovací, kompenzační a kondiční
cvičení (medicinální míče, ribstoly, švihadla, lano, činky), vybavení pro kolektivní hry
(kopaná, florbal, odbíjená, košíková, ringo), 2 šatny, WC, 2 umyvadla a 2 sprchy
s teplou vodou
Počet a kapacita hřišť: 1 školní hřiště
Vybavení hřiště: vybavení pro atletické disciplíny (dálka, koule, šplh, granát), míčové
hry (malá kopaná, odbíjená, košíková, ringo).
Počet a kapacita ostatních venkovních zařízení: fotbalové hřiště, kapacita max. 40 žáků,
Zařazování hodin TV do výuky: v souladu s učebními plány sestavenými dle dokumentů
MŠMT ČR č.j.: 16 847/96-2, tj. 2 vyučovací hod. týdně ve všech ročnících.
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Konkrétní počet hodin tělesné výchovy u jednotlivých ročníků je uveden v rozvrhu
vyučovacích hodin pro příslušný školní rok
Výuka plavání: povinná výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku školy, výcvik zajišťuje
smluvně dle harmonogramu Plavecká škola Písek 1 x týdně.
Další pohybová a TV činnost:
sportovně zaměřené kroužky:
Pohybové a sportovní hry
sportovní aktivity: v rámci plánu práce školy
a tělovýchovného programu školy– sportovní turnaje,
atletické a gymnastické závody, přespolní běh, pobyt
v přírodě, orientační běh, cyklistická časovka, meziškolní
soutěže a utkání, okrsková a okresní kola sportovních
soutěží, Sportovní týden, TV akademie, zařazení TV
chvilek do vyuč. hodin.

V. Úklidový režim
Úklid zajišťují: 6 uklízeček, školník a údržbář
Úklid ve školní budově: školní tělocvična: uklizečka – 2 x týdně
půda, sklepní prostory: školník – 1 x měsíčně
venkovní prostory: školník – 1 x týdně
úklid sněhu: školník – dle potřeby
ostatní vnitřní prostory: uklízečky – 2 x denně (po zahájení
vyučování od 7.45 hod., po skončení vyučování od 11.25 hod.
Způsob úklidu: je stanoven v pracovních náplních zaměstnanců zajišťujících úklid.
Tento provozní řád školy je součástí Organizačního řádu 1. základní školy
T.G.Masaryka Milevsko nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012.

PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy
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