Základní škola a Mateřská škola Verneřice
Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice

Tel.: 412 559 063
e-mail: zsvernerice@volny.cz

IČO: 71 01 25 24
Číslo účtu:925864329/0800

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY
Údaje o zařízení

I.

IZO:
REDIZO:

Základní škola a Mateřská škola Verneřice, Mírové náměstí 141, 407 25
Verneřice
412/559 063 (ředitelna)
736 687 227 (ředitelna)
731 495 462 (sborovna 1. st.)
731 495 463 (sborovna 2. st.)
102 065 446
600 076 393

Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky:
Výchovný poradce:
Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Kindlerová
Hana Lukešová
Mgr. Jiří Benda
Jiřina Trpková

Typ školy:
Kapacita:

základní, 9 ročníků
222 ţáků

Adresa:
Telefon:

II.

Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených ţákům pro zájmovou činnost:
od skončení vyučování, tj. 11:30 do 17 hodin, nepravidelně.
Dojíţdění dětí:
Maximální vzdálenost:
Druh dopravy:
Čas prvního příjezdu ţáků:
Čas posledního odjezdu ţáků:

10 km
autobus
7:20 hod.
15:20 hod.

Školní druţina:
Vyuţití:
Ranní druţina:
Odpolední druţina:
Pobyt venku:
Délka pobytu:

1. – 5. třída
od 6:30 hod.
po skončení vyučování max. do 16:00 hod.
podle počasí během odpolední druţiny
po obědě v době od 12:00 do 16:00 hod.
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Začátek vyučování:

7:55 hod., otevření školy v 7:35 hod.

Ukončení vyučování:

14:40 hod.

Vyučovací hodina:

45 min.

Přestávky:

- 10 min.
- 5 min. mezi hodinami odpoledního vyučování
- 15 min. velká přestávka po 2. vyučovací hodině
- 40 min. mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
- při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách
se přihlíţí k charakteru činnosti a fyziologickým potřebám
ţáků

Způsob výuky:

tradiční, podle volby učitele zařazovány
alternativní a kooperativní metody výuky.

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: kaţdá třída má svoji kmenovou učebnu.
Ţáci přecházejí na hodiny tělesné výchovy,
praktického vyučování, hudební výchovy,
fyziky, chemie, informatiky.
V ostatních
případech tehdy, vyuţívá-li se odborná učebna k výuce
jiných, neţ výše popsaných předmětech.
Počet hodin v jednom sledu:

1. – 9. ročník: nejvýše 6 hodin

Reţim práce s počítačem:

Vyučuje se předmět informační a
komunikační technologie, člověk a svět práce.
Volitelný předmět: multimediální výchova, informatika.
Výukového a vzdělávacího softwaru se průběţně
vyuţívá ve všech třídách a předmětech a v zájmových
činnostech ţáků v době mimo vyučování.

Reţim pracovního vyučování:
Zařazení:
Délka trvání v jednom sledu:
Moţnost očisty:
Pouţívání OOP:

podle osnov ŠVP ZV, Člověk a svět práce
v rozvrhu školy
1 vyučovací hodina
umyvadlo ve třídách, v případě nutnosti sprcha
pracovní činnosti nevyţadují OOP.

Reţim práce na pozemku:

škola nemá pozemek.
Pracuje se na veřejných prostranstvích podle potřeby

III. Režim stravování, pitný režim
Stravování:
Způsob zajištění oběda:
ve školní jídelně.
Doba vydávání oběda:
11:30 aţ 13:45 hod.
Moţnost doplňkového občerstvení: v obchodě.
Reţim školních svačin:
vlastní.
Doba vymezená pro konzumaci oběda: podle potřeby, max. 50 min.
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Pitný reţim:
Zajištění pitného reţimu:

-

vlastní

Jiné:
Škola se účastní projektu Ovoce do škol a akce Školní mléko – dotované mléko a mléčné výrobky.

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen:
Učebna pohybové výchovy:
Kapacita:
Vybavení tělocvičny:
Počet hřišť:
Vybavení hřišť:
Zařazování hodin TV v ročnících:
Počet hodin TV v ročnících:
Harmonogram hodiny:
Tělovýchovné chvilky:
Vyuţití přestávek:

1
1
sportovní hala:

100 ţáků (zapůjčuje
Město Verneřice)
učebna pohybové výchovy: 30 ţáků
- sportovní hala má šatny, sociální zařízení, moţnost
osobní hygieny
1
doskočiště, branky
v rozvrhu 4., 5., 6., hod. nebo na odpolední
vyučování.
2
dán osnovami ŠVP ZV
individuálně
volný pohyb po třídě, o velké přestávce po chodbě,
v budově 1. st. je v 1. poschodí k vyuţití hrací stůl
pro stolní kopanou,
v budově 2. st. je v 1. poschodí hrací stůl pro stolní
kopanou

Zájmové činnosti školy:

práce na PC
sportovní hry
rozvoj hudebních dovedností
polytechnické činnosti

Další činnosti:

logopedie
doučování ţáků

Příloha: zvonění ve škole
Verneřice 31. 8. 2017
Mgr. Jana Kindlerová;
ředitelka školy
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Příloha: zvonění ve škole

ZVONĚNÍ
DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
Vstup do budovy školy: 7 35
pořadí

doba vyučování

přestávka

vyučovací
hodiny
od

do

od

do

1.

7 55

8 40

8 40

8 50

2.

8 50

9 35

9 35

9 50

3.

9 50

10 35

10 35

10 45

4.

10 45

11 30

11 30

11 40

5.

11 40

12 25

12 25

12 35

6.

12 35

13 20
ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
Vstup do budovy školy: od 12 45

7.

13 05

13 50

8.

13 55

14 40

13 50

13 55

Pět minut před začátkem vyučovací hodiny přípravné zvonění (mimo odpoled. vyučování).
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 40 minut.
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