Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice- příspěvková organizace

Provozní řád

Vypracoval: Mgr. Pavel Gregor
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018
Platnosti pozbývá Provozní řád z 30. 8. 2016

Článek I.
Údaje o zařízení
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
e-mail:
www:
zřizovatel:
Statutární orgán:
Typ školy:
Kapacita:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková
Organizace
Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice
70999341
553 793056 ZŠ, 553793070 MŠ
skola@zsvavrovice.cz, materinka@zsvavrovice.cz,
druzina@zsvavrovice.cz
www.zsvavrovice.cz
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava
Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy
Základní škola, malotřídní
ZŠ 75 žáků
ŠD 45 žáků
Článek II.
Docházka do školy

1. Žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin. Do vyučování se zapojuje aktivně a
dodržuje pravidla žákovského desatera.
2. Žák smí opouštět vyučování jen se souhlasem učitele a jen z vážných důvodů.
3. Nepřítomnost ve škole lze omluvit nemocí, rodinnými důvody, návštěvou lékaře a to
vždy písemně v omluvném listu žákovské knížky nebo deníčku školáka. Uvolnění na
jednu hodinu poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy.
Žádost musí být datována, podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem.
Článek III.
Režim dne
1. Provoz školy začíná v 6.00 hodin příchodem školnice a končí v 18.00 hodin jejím
odchodem.
2. Vnitřní režim školy je upraven takto:
a) Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy tak, aby byli přítomni ve třídách
před příchodem dětí.
b) Školnice otevírá školu dětem, které z různých důvodů musí přijít dříve.
Umožňuje jim přístup do třídy, pokud je v ní přítomnem vyučující. V opačném
případě vyčká žák příchodu učitele ve vestibulu školy.
c) Ostatní žáci chodí do školní budovy v 7.35 hodin. Ranní dozor nad žáky
v šatně vykonává školnice.

d) Ve škole nezvoníme, signál k zahájení a ukončení hodiny si volí vyučující
podle svého uvážení, dodržuje však přitom stanovený časový rozvrh
vyučovacích hodin:
1 hodina
7.55
8.40

2 hodina
8.55
9.40

3 hodina
10.00
10.45

4 hodina
10.55
11.40

5 hodina
11.50
12.35

6 hodina
13.15
14.00

e) Vyučující si mohou hodiny upravit pro učení v blocích při zachování celkové
týdenní časové dotace a při dodržení střídání vyučujících a ročníků
v učebnách. Zároveň je vyučující povinen dodržet přestávky. Při takové úpravě
hodin zároveň ručí za nenarušení výuky v ostatních učebnách.
f) Žáci a učitelé využívají informační prostředí školy, zvláště ve školním
informačním centru, jehož provoz je vymezen dílčím řádem.
g) Malé přestávky mezi vyučovacími hodinami využívají žáci i pedagogičtí
pracovníci k přípravě na další hodiny, ke střídání v učebnách, či k vykonání
tělesné potřeby.
h) Velká přestávka v délce 25 minut je určena žákům k pohybu po škole, za
příznivého počasí pak ve větší míře venku.
i) Za příznivého počasí se žáci mohou věnovat pohybovým aktivitám na školním
hřišti nebo školním dvoře. Za nepříznivého počasí pak v upravené chodbě v 1.
patře školy. Vždy pod dozorem učitele. Ten zodpovídá za včasný návrat dětí
do vyučování v 10.00 hodin.
j) Dozor nad žáky o přestávkách vykonávají jednotliví vyučující přítomni ve
třídách. V jídelně vykonává dozor vychovatelka školní družiny, která poté
odvádí děti do herny ŠD.
k) Při praktických činnostech, tělesné výchově a při pobytu ve školní družině se
žáci z hygienických důvodů převléknou do svého oblečení, určeného pro tyto
příležitosti. Po skončení těchto činností dodržují zásahy osobní hygieny.
l) Žáci, kteří z jakýchkoli příčin nemohou cvičit v hodině TV jsou přítomni,
oblečeni do sportovního oděvu a přihlížejí nebo vypomáhají vyučujícímu.
m) V době plaveckého výcviku žáci, kteří nemohou plavat, jsou přítomni ve třídě
s vyučujícím, který se plaveckého výcviku neúčastní.
n) Po skončení poslední vyučovací hodiny zajistí vyučující prostřednictvím
služby hrubý úklid třídy, zhasnutí světel, uzavření oken, vypnutí
elektrospotřebičů (didaktické techniky) a odevzdání třídní knihy do sborovny
školy. Za kontrolu úklidu odpovídá vyučující, který byl v dané učebné poslední
vyučovací hodinu.
o) Oddělení školní družiny navštěvují na základě přihlášky zákonného zástupce
(rodiče) děti 1. – 5. ročníku, s upřednostněním mladších žáků. ŠD zahajuje
svou činnost po skončení poslední vyučovací hodiny podle jednotlivých
ročníků a končí ji v 16.00 hodin. Činnost ve školní družině se řídí Řádem
školní družiny.
p) Pro využití volného času nabízí škola žákům v souladu s ŠVP možnost práce
v zájmových útvarech. Činnost v nich trvá od října do května a žáci ji
organizují jen za přítomnosti pověřeného pracovníka.

Článek IV.
Režim stravování a pitný režim
1. Obědy jsou vydávány v jídelně základní školy přihlášeným a řádně platícím
strávníkům. S výdejem stravy se začíná ve 11.40 a končí ve 13.00 hodin. Na
konzumaci u vyhrazených stolů je vymezena doba 30 minut. Přihlášky a odhlášky je
možné uplatňovat telefonicky u vedoucí dodavatelského Zařízení školního stravování,
pracoviště Šrámkova 4, Opava, odkud je strava dodávána. Podrobnosti režimu školní
jídelny upravuje Řád školní jídelny.
2. Žákům je v průběhu dne umožněno doplňovat tekutiny tak, aby nenarušovali
vyučování. Žáci si nosí nápoje z domu v uzavíratelných plastových lahvích. dětem,
jejichž rodiče projevili zájem, je podáváno školní mléko. Výdej školního mléka
zabezpečuje pracovnice výdeje stravy, která má uzavřenou písemnou smlouvu
s dodavatelem a je zodpovědná za jeho řádné uskladnění.
Článek V.
Podmínky pohybové výchovy
1. Počty hodin tělesné výchovy se řídí vzdělávacím programem školy. V podmínkách
školy jde o 2 hodiny týdně na jeden ročník.
2. Výuka pohybových činností probíhá za příznivého počasí na školním nebo obecním
hřišti. Pokud to povětrnostní podmínky nedovolují, využívají žáci v tělesné výchově
upravenou chodbu v 1. patře, po dohodě s Úřadem městské části obecní Sokolovnu
nebo tělocvičnu ZŠ a MŠ Opava-Komárov.
3. Veškeré sportovní potřeby a nářadí využívají žáci se souhlasem a pod dozorem
vyučujícího za dodržování bezpečnostních pravidel.
4. Sportovní oděv a obuv si žáci ukládají v šatně do osobních skříněk umístěných na
chodbách školy. Jedenkrát týdně odnáší cvičební úbor domů k vyprání.
5. Oděv volí žákům vyučující s ohledem na podmínky konání vyučovací hodiny, vždy
tak, aby podporoval jejich zdravý fyzický vývoj a otužování.
6. V zimních měsících se žáci zúčastňují lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole
v Opavě. Dojíždějí autobusem, dozor vykonávají vyučující tělesné výchovy.
Podrobnosti režimu v Plavecké škole se řídí předpisy Plavecké školy, jejichž
dodržování stvrzují doprovázející učitelé TV svým podpisem.
7. Žákům je ve škole umožněn dostatečný prostor pro pohybové aktivity v rámci
vyučování, přestávek i odpoledních činností. K relaxaci slouží odpočinkové koutky a
výukové koberce a školní zahrada s dvorem.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Žákům i učitelům je zakázáno v průběhu vyučování používat mobilní telefony, pokud
k jejich použití nejsou vyučujícím přímo vyzváni.
2. Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví spolužáků: nože a jiné
ostré předměty, zbraně, alkohol a drogy, cigarety, pornografickou literaturu, videa či
kazety. Tyto předměty nesmí ve škole používat sám, nesmí je rozdávat či jimi
ohrožovat spolužáky.

Provoz školy dále upravují:
- školní řád
- pravidla vnitřního řádu školy
- řád školní družiny
- třídní pravidla
- dílčí řády jednotlivých učeben
- povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců
- pedagogicko-organizační informace (aktualizovaná brožura)

V Opavě-Vávrovicích
30. 8. 2018

Mgr. Pavel Gregor
ředitel školy

