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ČL. 1 

ÚVOD 

 

Směrnice je zpracována pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad Labem, jako příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 1. 1993. 

 

 

 

ČL. 2 

ÚDAJE O ZAŔÍZENÍ 

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

příspěvková organizace 

Adresa:   SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem 

Telefon:    fax+záznamník 472 773 977, 475 209 094 

IČO:    44226233 

Ředitel:   Mgr. Ramona Grohová 

Statutární zástupce:  Mgr. Majdaléna Jelínková 

Kapacita:   ZŠ 680 žáků 

    ŠD 200 dětí 

    ŠJ 780 jídel 

 

Zájmová činnost školy: zájmové kroužky – každoročně dle nabídky a zájmu 

 

Využití školní budovy a pozemku pro jiné aktivity: 

- pronájem hřiště, tělocvičny, učeben, školní jídelny 

- využívání hřiště žáky školy v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách 

- akce školy 

 

 

 

ČL. 3 

REŽIM DNE 

 

Provoz týkající se aktivit určených žákům je od 6,00 h do 17,00 h 

Dojíždějící žáci: 

Maximální vzdálenost: Prackovice n. Labem, Tisá 

Druh dopravy: vlak, autobus 

Čas příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků: 6:50 h, 15:30 h 

Školní družina: 

Využití: přípravné třídy, 1. až 3. ročníky, výjimečně 4. a 5. r., žáci dojíždějící 

Ranní družina: 6:00 h – 8:00 h 

Odpolední družina: 11:40 h – 17:00 h 

Pobyt venku: 14,00 h – 15,00 h (školní hřiště, zahrada u školičky, okolí školy - míčové a 

pohybové hry) 

Začátek vyučování: 8:00 h 

Ukončení vyučování včetně odpoledního: 15:20 h 
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Vyučovací hodina:  

Délka trvání: 45 minut 

Způsob výuky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“ 

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: podle potřeby, oddělení 1 krát měsíčně 

 

Organizace vyučovacích hodin 

1. vyučovací hodina   8:00 – 8:45 h 

2. vyučovací hodina   8:55 – 9:40 h 

3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45 h  

4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40 h  

5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35 h  

6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30 h 

7. vyučovací hodina 13:40 – 14:25 h 

8. vyučovací hodina 14:35 – 15:20 h 

 

Přestávky 

Zařazení v režimu: ve školičce se nezvoní, ostatní pevně stanoveno  

Délka trvání: viz výše „organizace vyučovacích hodin“ 

Možnost pobytu venku: o velké přestávce a o polední přestávce 

 

Režim práce s počítačem: 

Zařazení v rozvrhu: dle učebního plánu, v rámci volitelných předmětů, v rámci zájmových 

kroužků, event. dle potřeby při integraci různých předmětů 

   

Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: 1 vyučovací hodina 

 

Režim pracovního vyučování: 

Zařazení: pracovní činnosti 

Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací hodina 

Přestávky: 10 min. 

Možnost očisty: umyvadla 

Používání osobních ochranných pracovních prostředků: vlastní pracovní oděv a obuv 

 

Režim práce na pozemku: 

Zařazení: pracovní činnosti 

Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací hodina 

Přestávky: 10 min. 

Možnost očisty: umyvadla 

Používání osobních ochranných pracovních prostředků: pracovní oděv a obuv (vlastní), 

ochranné rukavice (školní vybavení) 

 

 

 

ČL. 4 

REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 

 

Stravování: 

Způsob zajištění oběda: vlastní jídelna 

Délka vydávání oběda: 11:30 h – 14:00 h 

Možnost doplňkového občerstvení: školní bufet (vybavení dle platné legislativy, sortiment  
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odpovídající dětem, provozovatel ZŠ) 

Režim školních svačin: děti si nosí svačinu, kupují si v bufetu (před vyučováním, o velké 

přestávce, o polední přestávce), mají předplacené mléko 

Žáci svačí o velké přestávce a o dalších přestávkách podle vlastního režimu. 

Doba vymezená pro konzumaci oběda: žáci obědvají od 12:00 h do 14:00 h podle rozvrhu 

příslušného dne 

Cizí strávníci: pro obědy od 11:30 h do 12:00 h, rovněž i prodej přes ulici 

 

Pitný režim: 

Zajištění pitného režimu: žáci si přinášejí pití z domova, kupují si v bufetu, je součástí oběda. 

 

Frekvence podávání a způsob: o přestávkách i během vyučovací hodiny 

 

Manipulace s nápoji: v plastových obalech, ve skleničkách ve školní jídelně 

 

 

 

ČL. 5 

PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY 

 

Počet a kapacita tělocvičen: 1 tělocvična, kapacita 49 dětí 

 

Prostory pro cvičení:  sál – „palubovka“ 

 

Vybavení tělocvičny:  koše na basketbal, konstrukce na zavěšení sítě (volejbal a nohejbal), 

                                    běžné cvič. nářadí  

hygienické zařízení: 2 krát umývárna, 2 krát sprchy, WC hoši a WC 

dívky 

                                    šatny: 3 se šatnovými bloky 

 

Počet a kapacita hřišť: 

1 x hřiště – umělá tráva vždy pro jeden sport (fotbal, tenis, basketbal, 

volejbal, nohejbal) 

 

1 x hřiště -  tartan (využití – basketbal) 

 

běžecká dráha (60 m) – 3 pruhy 

skok daleký 

vrh koulí 

 

 

 

ČL. 6 

PODMÍNKY PRO VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 

 

Běžnou údržbu včetně úklidu obou hřišť s umělým povrchem provádí správce hřiště dle 

potřeby. Zpravidla 1x ročně (v případě potřeby i dříve) provádí údržbu odborná firma -

doplnění, čištění, vyrovnání písku apod., event. svépomocí drobné opravy. 

 

Způsob závlahy zatravněných ploch: využití veřejného vodovodního řádu, zajišťuje školník. 
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Kontrolu zařízení venkovních hracích ploch provádí zástupce ředitele, údržba je prováděna 

dodavatelsky. 

 

Zařazování hodin tělesné výchovy včetně volitelných předmětů: pondělí až pátek: 1. - 8. 

hodina 

Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících: 2 h týdně, vol. předmět 1 - 2 h 

Harmonogram hodiny: odpovídá metodice hodiny v příslušném ročníku a probíranému učivu 

Výuka plavání: 2. a 3. ročníky – 1 h týdně 

Tělovýchovné chvilky: během hodiny podle únavy dětí 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: pobyt venku – 20 min. 

Zařazení prvků otužování: do hodin tělesné výchovy 

Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybové aktivity: 

- školní družina - tělocvična, hřiště 

- zájmové kroužky se zaměřením na sport 

- lezecká stěna 

- sportovní turnaje 

 

 

 

ČL. 7 

SLUŽBY V DOBĚ PROVOZU ŠKOLY 

 

pondělí: p. Grohová 

úterý:  p. Jelínková 

středa:  p. Lutovský 

čtvrtek: p. Jelínková 

pátek:  p. Lutovský 

 

 

 

ČL. 8 

ÚKLID A ÚDRŽBA 
 

činnosti denně: 

- stírání prachu z nábytku, okenních parapetů, vytírání podlah a lavic, vlhkým 

hadrem, čištění koberců vysavačem, omývání olejových soklů, klik, dlaždic, 

omývání a leštění skleněných výplní, omývání umyvadel, záchodových mís a 

pisoárových mušlí za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem, 

vynášení odpadků 

1 x týdně: 

- omývání omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfikování umýváren a 

záchodů 

 

1 x 14 dní: 

- omývání dveří, osmýčení stěn 

 

1 x měsíčně 

- setření radiátorů vlhkým hadrem 
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2 x ročně: 

- generální úklid – pastování podlah, mytí osvětlovacích těles, praní koberců, leštění 

obývacích stěn 

 

2 x ročně: 
- mytí oken včetně rámů a svítidel, praní záclon 

 

1 x za 3 roky (event. dle potřeby): 

- úklid po malířích 

 

Nepravidelná činnost: 

- úprava a zalévání květin, praní utěrek a ručníků, pískování podlah, doplňování 

hygienických potřeb, pomoc při úpravě místností 

 

 

 

ČL. 9 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny pracovníky Základní školy a Mateřské 

školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace. 

 

2. Tímto se ruší provozní řád ze dne 1. 9. 2007. 

 

3. Tento provozní řád nabývá účinnosti od 15. 1. 2014. 

 

4. Odpovědnost za kontrolu dodržování předpisu má ředitelka školy. 

 

5. Ustanovení o přílohách: počet příloh: 0 

 

6. Rozdělovník:  

Směrnici obdrží: 

 všichni pracovníci základní školy 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 14. 1. 2014 

 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace 

       Mgr. Ramona Grohová 

       ředitelka školy 

 

 

 


