Provozní řád školy
Dle zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Předmět vymezení:
Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace
I. Údaje o zařízení:
Adresa: Návsí č.p. 345 PSČ 739 92
Telefon: 558 357471, 558 357936
IČO: 68334257
DIČ: cz-68334257
Ředitel: Mgr. Vladimír Šnajdr
Zástupce: RNDr. Vladimíra Demková
Typ školy: Základní škola
Kapacita školy: 540 žáků
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití:
- mimoškolní činnost kroužky: paličkování, ruční práce, přírodniny,práce s ovčí vlnou, batikování,
keramický, fotbalový, volejbalový, stolní tenis, vybíjená, šachový, hra na flétnu, plastikové
modelářství, informatika, fyzikální pokusy, matematický, anglického jazyka, ruského jazyka, pěvecký,
dramatický, sportovní všestrannost,
- školní družina
- škola pronajímá třídy a školní tělocvičnu pro odpolední zájmovou činnost (Sportovní klub Návsí,
výukové kurzy)
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin:
- využívání školní tělocvičny a hřiště v průběhu týdne – viz rozvrh hodin
- škola pronajímá třídy a školní tělocvičnu pro odpolední zájmovou činnost (Sportovní klub Návsí,
výukové kurzy)
- využití prostor pro akce obecní knihovny
- škola má vlastní školní jídelnu, která je využívaná i cizími strávníky
- organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče (SRPŠ)
Pravidelné společné akce:
- Zápis dětí do 1. třídy
- Den otevřených dveří
- Vánoční koncert, vánoční besídky
- Školní karneval
- Konzultační dny
II. Režim dne:
Škola se otvírá ráno v 6. 30 hod. a pro odpolední aktivity je otevřena zpravidla do 19 30 hod.
Dojíždění žáků: Žáci dojíždějící na naši školu jsou převážně z oblasti Milíkova a Hrádku. Maximální
vzdálenost dojíždění nepřesahuje 8 km. Vzhledem k umístění školy jsou nejčastějšími dopravními prostředky
autobus, vlak případně soukromá doprava os. auty. Někteří žáci z osamělých lokalit Milíkova dochází značnou
vzdálenost k zastávce autobusu. Čas prvního příjezdu žáků je 6 30 hod. a čas posledního odjezdu žáků je 16 00
hod.
Školní družina: Vzhledem k příchodu žáků se dělí na ranní a odpolední. Ranní družina probíhá od 6 30 do 7 30
hod. Odpolední družina probíhá od 11 20 do 15 30 hod. Družina je využívána převážně žáky prvního stupně,
v případě žáků druhého stupně se jedná o dobu čekání na kroužek. K pobytu venku je využívána školní zahrada a
hřiště v areálu školy. Časté jsou i procházky směrem do areálu penzionu Kostkov. Nejčastějšími způsoby pobytu
venku jsou sportovní a didaktické hry v přírodě a na hřišti, vycházky. Délka pobytu bývá volena podle počasí a
ročního období.
Začátek vyučování: 7 40 hod.
Ukončení vyučování: 14 55hod.

Vyučovací hodina: 45 min.
Způsob výuky převážně tradiční, občas v blocích, podle dílčích projektů. Zařazování velkých prověrek
v jednom dni poze 1 písemná práce. Z modernizačních prvků je to využívání výpočetní techniky a internetu
v rámci výuky v počítačové a multimediálních učebnách.
Frekvence střídání pracovních míst při výuce:
- viz rozvrhy jednotlivých tříd – stěhování
- v rámci kmenové třídy změna místa 1x měsíčně
Počet hodin v jednom sledu: 6
Přestávky: Malé přestávky v trvání 10 min. Po druhé vyučovací hodině velká přestávka 20 min. Polední
přestávka 60 min..
Režim práce s počítačem:
- zařazení v rozvrhu : 6roč -1hod., 7 a 9roč. – 2 hod.
- počet vyučovacích hodin práve na PC v jednom sledu - 2 hod.
- nepravidelné při využívání výukových programů
Režim pracovních činností:
- zařazení: 1. – 5. roč. jedenkrát týdně
6. – 9. roč. jedenkrát týdně
- délka trvání v jednom sledu:
1. – 5. roč. 1 vyučovací hodina
6. – 9. roč. 1 vyučovací hodina
- přestávky jsou dodržovány podle rozvrhu hodin
- možnost očisty: umyvadla umístěná ve školních dílnách, před školní jídelnou, na sociálním zařízení,
v jednotlivých třídách
- používání osobních ochranných pracovních prostředků: podle druhu práce rukavice, zástěry, pracovní
blůzy.
Režim práce na pracovním pozemku:
- zařazení závisí na klimatických podmínkách
přestávky jsou dodržovány podle rozvrhu hodin
možnost očisty: umyvadla umístěná před školní jídelnou, na sociálním zařízení,
v jednotlivých třídách
- používání osobních ochranných pracovních prostředků: podle druhu práce rukavice, zástěry, pracovní
blůzy.
III. Režim stravování včetně pitného režimu:
Stravování
- škola má vlastní školní kuchyň a jídelnu
- doba výdeje oběda je stanovena od 11 20 do 14 00 hod.
- režim školních svačin: žáci si nosí svačiny z domova, nebo si zakoupí mléčnou svačinku z automatu
instalovaného v budově školy
- doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: každý žák má možnost své jídlo sníst do 14 00 hod.
Cizím strávníkům jsou vyhrazeny stoly a doba stravování je od 11 50 – 12 30 hod. Značná většina
cizích strávníků pouze obědy odebírá do připravených šálků.
Pitný režim
- zajištění pitného režimu: žáci si nosí nápoje z domova, nakupují z automatů instalovaných ve školní
budově. Pitný režim je dále zajišťován školní jídelnou při obědě a v odpoledních hodinách pro školní
družinu. Ve spolupráci se SRPŠ při práci na školním pozemku.
- druh nápojů: čaj, limo, mléko různých chutí, šťáva, minerálky
- frekvence podávání a způsob: individuální po celý den
- instalace automatů s nápoji a mléčnými produkty: ledový čaj, mléko, jogurtové mléko, limo

IV. Podmínky pohybové výchovy:
Počet a kapacita tělocvičen: jedna tělocvična s nevyhovujícími rozměry
Vybavení tělocvičny: základní sportovní nářadí a náčiní
Hygienická zařízení: toaleta, 3 umyvadla, sprchový kout
Vybavení šaten: 1 šatna (nevyhovující rozměry), přihrádky na boty, háčky na oděv, lavice
Počet a kapacita hřišť: 2 hřiště + 1 minihřiště
Vybavení hřišť: běžecká dráha, doskočiště, hřiště pro míčové sporty (kopaná, tenis, házená), hřiště pro
volejbal, nohejbal, minihřiště na košíkovou
Zařazování hodin tělesné výchovy – pravidelně 2x týdně alespoň obden, v průběhu celého dne vzhledem
k vytíženosti tělocvičny. 6 ročník má navíc zdravotně tělesnou výchovu 1x týdně. Harmonogram
hodin je individuální.
Výuka plavání: 2. a 3.-tí roč. na bazéně v Bystřici zajišťována tamními plaveckými instruktory
Jiné tělesné aktivity: žáci 7.-9.roč. mají možnost navštěvovat povinně volitelný předmět Sportovní výchova.
Žáci mohou využívat obecní fotbalové hřiště.
Relaxační tělovýchovné chvilky jsou zařazovány během vyučovacích hodin převážně na 1. stupni.
V rámci velké přestávky mohou žáci pod ped. dozorem hrát stolní tenis v rozptylovacích
prostorách v nové části školy.
Mimoškolní využití zaměřené na pohybovou aktivitu:
- ve školní družině mají přístup do tělocvičny, za příznívého počasí pobývají na hřišti
- jsou pořádány třídní vycházky do přírody
- jsou organizovány sportovní soutěže a klání v rámci minimálního preventivního programu
- za přispění vyučujících jsou vedeny sportovní kroužky
- žáci se mohou zapojit i do odpoledních a víkendových aktivit Sortovního klubu (SK) Návsí
V. Další požadavky:
Výchova ke zdravému životnímu stylu: je součástí výuky v jednotlivých předmětech a je rovněž
zabezpečována v rámci preventivního programu (viz. projekty, přednášky a videoprojekce o návykových
látkách, sexuální výchova, Den Země) a rovněž prezentována prostřednictvím nástěnek školy.. Školní jídelna
vaří jídla odpovídající daným potravinářským normám a zdravému životnímu stylu.
Evidence úrazů: úrazy jsou neprodleně zapisovány do knihy úrazů a sepisovány protokoly o úrazech pro
pojišťovnu.
První pomoc: Základy první pomoci jsou součástí výuky, humanitárních cvičení a školení BOZP pro učitele.
Lékarnička je úmístěna ve sborovně, v odborných pracovnách, v tělocvičně a řádně doplňována zdravotníkem
školy. Ve sborovně je umístěna nástěnka se seznamem telefonních čísel týkajících se lékařského ošetření (včetně
smluvního lékaře ZŠ) + traumatologický plán. V případě onemocnění či úrazu je kontaktován zákonný zástupce
žáka.
VI. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Teplota vzduchu: teplota v učebně, odborné pracovně a další místnosti k trvalé činnosti není menší než 20
stupňů, tělocvičně a jídelně ne menší než 18 stupňů. Ve třídách jsou nainstalovány
teploměry.
Větrání: o přestávkách případně ve vyučování ventilační částí oken za ped. dozoru.
Osvětlení: vyhovující denní osvětlení doplňované podle potřeby umělým osvětlením většinou zářivkového typu
Ochrana před oslněním: prostřednictvím žaluzií v nové části budovy a v multimediálních učebnách.
Ve staré části budovy brzká instalace.
Zásobování pitnou vodou: prostřednictvím obecního vodovodu ve třídách a odborných pracovnách,
u tělocvičny, sociálních zařízeních, školní jídelna, školní družina, sborovna, kancelář
zástupce školy, údržba.

VII. Hygienicko-protiepidemický režim:
Způsob a četnost úklidu a čištění:
- setření na vlhko podlahy, nábytku, okenních parapetů, klik, rukojetí, splachovadel
- vynášení odpadků
- vysávání tělocvičny a koberců
- použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mis, sedátek na
záchodech, pisoárů, sprch
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn
- 3x ročně umytí oken a svítidel
- úklid prostor půdy 2x ročně
- malování o prázdninách, v případě potřeby ihned
- pracovnice úklidu mají rozděleny rajóny podle podle pracovního úvazku
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
- odpad je třízen žáky, učitely a pracovnicemi úklidu (ve třídách koš na papír, na plasty na chodbách
školy a koš na ostatní)
odpad je uskladňován do kontejnerů u školy, do plastových pytlů (modrý – papír, žlutý – plast) a
odvážen firmou Nielsen zabezpečující odvoz komunálního odpadu v obci
- rozměrnější kusy odpadu, zničeného zařízení školy jsou dávány 2x ročně do velkých sběrných
kontejnerů při sběrovém dnu obce u restaurace Mrózek
- nebezpečný odpad (nefunkční počítače, monitory, zářivky, obaly od barev a další) jsou 2x ročně
odevzdávány při sběrovém dnu obce u restaurace Mrózek do připraveného vozidla firmy Nielsen
VIII. Jiné
- v případě požáru či jiné havárie ohrožující životy lidí, se všichni řídí evakuačním plánem školy za účelem co
nejbezpečnějšího opuštění školní budovy

Projednáno a schváleno: V Návsí 11.2. 2008

Mgr. Vladimír Šnajdr
ředitel školy

