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Provozní řád ZŠ 
              

     Školní rok 2021 - 2022 

 

I. Údaje o zařízení 
 

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková organizace 

               Stará Říše 41, 588 67 Stará Říše 

 

Telefon: 567 377 615 

 

E-mail: reditel@zsmsstararise.cz 

 

IČO: 70983861 

 

IZO: 150014198 

 

Ředitelka: Mgr. Ilona Kazdová 

 

Typ školy: málotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ZŠ 

 

Kapacita: 70 žáků 

 

 

 

Školní budova není využívána pro jiné aktivity. 

 

 

 

II. Režim dne 

 
Školní budova je pro žáky otevřena od 7,00 hod do 15,10 hod. 

Dojíždění žáků: autobusovou dopravou, vzdálenost max. 3 km 

Příjezd : 7,05 hod      Odjezd : 15,15 hod 
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Školní družina  

Pro žáky 1. – 5. ročníku.  Provoz :   Po –  11,10 – 15,10 hod  

       Út – 11,10 – 15,10 hod 

       St – 11,10 – 15,10 hod 

       Čt – 11,10 – 15,10 hod 

       Pá -  11,10 – 15,10 hod 

 

Pobyt venku, jeho zařazení, délka a způsob využití závisí na počasí a je plně v kompetenci 

vychovatelky ŠD, která posoudí momentální podmínky.  

 

 

Začátek vyučování:              7,30 hod 

Ukončení vyučování: 12,05 hod  

Odpolední vyučování:  13,00 – 14,40 hod  

Vyučovací hodiny: vyučovací hodina trvá zpravidla 45 minut, vyučujícím je dána možnost i 

při tradičním způsobu výuky organizovat přestávky podle potřeb žáků (malé přestávky 

nejméně 10 minut, velká přestávka nejméně 20 minut). 

 

 

Frekvence střídání pracovních míst při výuce – škola nemá odborné učebny, každý ročník 

má určenou třídu, ve které probíhá vyučování. V případě spojení ročníků probíhá vyučování 

vždy ve větší z učeben. Vyučující zařazuje během vyučovacího procesu možné střídání 

pracovních míst (práce ve skupinách nebo na koberci). Během roku mění učitelé zasedací 

pořádek, aby se měnil zorný úhel pohledu na tabuli. 

Počet hodin v jednom sledu :     1. – 5. ročník        nejvýše 5 vyučovacích hodin denně 

 

Přestávky : doporučené zařazení – 8,15 – 8,25   hod   13,45 – 13,55 hod 

      9,10 -  9,30   hod 

     10,15 – 10,25 hod 

     11,10 – 11,20 hod 

Při příznivém počasí je vyučujícím doporučeno zařadit krátký pobyt žáků na školním dvoře a 

přilehlém hřišti v době přestávek stejně jako možnost trávit v letním období zde přestávku na 

svačinu.   

Prostředí školní budovy neumožňuje instalaci relaxačních koutků, proto jsou do vyučování 

zařazovány relaxační chvilky. I během přestávek mohou žáci využít koberce ve třídách. 

 

Režim práce s počítačem: škola má počítačovou síť a v každé třídě interaktivní tabuli… 

Práci s počítači (včetně internetu) zařazují učitelé do výuky podle vlastního uvážení tak, aby 

se žáci naučili základům práce s počítačem. Vychovatelka ŠD zařazuje práci na počítači do 

odpočinkových činností. Počítačová síť je využita i před vyučováním, přístup k ní se mění po 

týdnech. Žáci určené třídy mají pod dohledem třídní učitelky možný přístup k počítačům 

nejen před vyučováním, ale i v době hlavní přestávky. 

Počítač, který je umístěn ve sborovně, je určen pro administrativní práci ředitelství školy  

a pro vyučující, kteří mohou počítač využívat při přípravě na vyučování.      

 

Režim pracovního vyučování: pracovní činnosti jsou podle možností zařazovány 

do rozvrhu na poslední vyučovací hodiny.  

Režim práce na pozemku: drobné pěstitelské práce probíhají v učebnách, ostatní na přírodní 

zahradě za budovou MŠ   



Výskyt vší: při důvodném podezření na výskyt vší jsou jak rodiče daného dítěte, tak i ostatní 

rodiče neprodleně informováni. Zbavit děti vší je povinnosti rodičů, nikoliv školy a jejich 

pedagogických pracovníků. 

COVID – 19: Pokud se u žáka během výuky objeví příznaky onemocnění, neprodleně dojde 

k poskytnutí ochrany obličeje, umístění do izolační místnosti a je kontaktován zákonný 

zástupce žáka. 

 

Aktivity školy provozované v prostorách školy, (časový rozvrh se aktualizuje vždy 

se začátkem nového školního roku): 

 

POLYTECHNICKÝ KROUŽEK 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

DOUČOVÁNÍ 

KERAMIKA 

 

 
V době zvýšených epidemiologických opatření reflektujících aktuální nařízení 
vlády se činnost zájmových kroužků aktuálně upravuje – omezuje či ruší. 
 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu 

 

Stravování: žáci i učitelé se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. 

Školní svačiny: svačiny si přinášejí žáci z domova. Škola neprovozuje žádné občerstvení. 

Škola je zapojena do projektů EU - Ovoce do škol a Školní mléko. 

Pitný režim: škola zajišťuje v rámci akce „Školní mléko“ prodej dotovaného i nedotovaného 

mléka žákům podle požadavků jejich rodičů. Mléko (i dodané ovoce nebo zelenina) je dětem 

rozdáno třídními učitelkami v době hlavní přestávky. Kromě toho si žáci donášejí nápoje 

z domova. 

 

 
V době zvýšených epidemiologických opatření reflektujících aktuální nařízení vlády je 
nutné dodržovat stávající opatření v jídelně, ve společných prostorách budovy, na 
toaletách, ve třídách. Žáci jsou o těchto opatřeních informování, opakovaně 
upozorňováni na jejich dodržování. Opatření se týkají nošení roušek, používání 

desinfekčních prostředků, četnosti větrání, minimalizování osobního kontaktu. 
 

 

 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 
 

Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična, která není součástí školní budovy. Škola 

má k dispozici hřiště, které bylo vybudováno v těsné blízkosti školní budovy. K pohybové 

výchově se využívá i školní dvůr.     

Hodiny tělesné výchovy jsou zařazeny v druhé části vyučování. 

Ve všech ročnících jsou to 2 hodiny týdně. 

Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit všichni žáci školy- 3. a 4. ročník – povinný výcvik, 1, 

2. a 5. ročník nepovinný výcvik. Zajišťuje Plavecká škola Jihlava. 

Tělovýchovné chvilky v hodinách jsou průběžně zařazovány dle potřeby dětí. 



Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: žáci se mohou volně pohybovat v přízemí 

nebo poschodí budovy, kde mají kmenovou třídu, v letním období pobývají o velké 

přestávce na školním dvoře a mohou využívat herní prvky – pod dohledem pedagogických 

pracovníků. 

Zařazení prvků otužování: větrání tříd, tělovýchovné chvilky při otevřených oknech 

pobyt venku při tělesné výchově a během velké přestávky. 
 
 

V. Úklid prostor školy 

 
Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se 

provádí: 

 

denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 

denně vynášením odpadků, mytí odpadkových košů a košů na papírové ručníky, 

denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, 

pisoárových mušlí a záchodů, 

nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a 

dezinfikováním umýváren a záchodů, 

nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí dveří, vypínače, kliky, parapety, 

nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 

nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů, 

malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 a nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                             Mgr. Ilona Kazdová 
                                                                                                                                             ředitelka školy 


