
Zásady provozního řádu základních škol
Zpracováno dle zákona č. 258/200 Sb., v platném znění

I. Údaje o zařízení
adresa, telefon, IČ, ředitel, zástupce
Typ školy
Stanovená kapacita
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 

Druh aktivit, časové zařazení včetně víkendů a prázdnin
Zařazení a organizování společenských činností pro děti a jejich rodiče
Stravování cizích strávníků ve školní jídelně

II. Režim dne
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži (od ... do …)
Dojíždění dětí

Maximální vzdálenost
Druh dopravy
Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků

Družina
Využití (1. – 4. třída, apod.)
Ranní družina – čas zahájení
Odpolední družina – doba pobytu
Pobyt venku: časové zařazení, způsob využití pobytu venku

Začátek vyučování
Ukončení vyučování včetně odpoledního
Vyučovací hodina

Délka trvání
Způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní)

Frekvence střídání pracovních míst při výuce
Počet hodin v jednom sledu
Přestávky

Zařazení v režimu
Délka trvání
Možnost pobytu venku
V případě instalace relaxačních koutků jejich využívání

Režim práce s počítači
Zařazení v rozvrhu
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu

Režim pracovního vyučování
Zařazení
Délka trvání v jednom sledu
Přestávky
Možnost očisty
Používání osobních ochranných pracovních prostředků

Režim práce na pozemku
Zařazení
Délka trvání v jednom sledu
Přestávky
Možnost očisty
Používání ochranných pracovních prostředků



III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování

Způsob zajištění oběda (vlastní jídelna, jiné smluvní zařízení)
Doba vydávání oběda
Možnost doplňkového občerstvení (vybavení, sortiment), provozovatel občerstvení
Režim školních svačin – způsob zajištění a podávání
Doba pro konzumaci oběda na jednoho žáka
V případě stravování cizích strávníků – režim, podmínky

Pitný režim
Zajištění pitného režimu (vlastní, školní jídelnou, …)
Druh nápojů
Frekvence podávání a způsob
Manipulace s nápoji
Instalace automatů s nápoji, sortiment nápojů, údržba

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen)
Prostory pro cvičení (posilovny, cvičební sály, …)
Vybavení tělocvičny, hygienické zařízení, možnost očisty, vybavení šaten
Počet a kapacita hřiš�
Vybavení hřiště
Zařazování hodin tělesné výchovy
Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících
Harmonogram hodiny
Výuka plavání, podmínky výuky, ebeny. Jiné zařazení tělesné aktivity
Tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách (pomůcky, literatura)
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě
Zařazení prvků otužování
Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu


