Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Platnost od 1. 9. 2015
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Provozní řád základní školy
dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů
Předmět vymezení:

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
I. Údaje o zařízení
Adresa
Telefon
E mail
IČ
IZO
RedIZO

:
:
:
:
:
:

Ředitel
Zástupce ředitele

700 30 Ostrava – Výškovice, Srbská 450/ 2
673 74 58, 673 74 61
zs-srbska@zs-srbska.cz
70 631 778
102 520 135
600 145 255
:
:

Mgr. Robert Kecskés
Mgr. Marie Pášová

Typ školy
: základní škola s ekologickým zaměřením se školní družinou a školním klubem
Kapacita základní školy
: 612 žáků
školní družiny
: 200 žáků
školního klubu
: 100 žáků
školní jídelny
: 1 000 jídel
Zájmové činnosti organizované školou :
- oblast sportovní
- oblast ekologie
- výtvarná a rukodělná činnost ve školní družině a ve školním klubu
Využívání školní budovy a školního pozemku pro jiné aktivity školy :
Pronájem školních tělocvičen, učeben a školního hřiště pro sportovní a vzdělávací činnost v odpoledních a
večerních hodinách v pracovní dny mimo školních prázdnin.

II. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům
Druh dopravy
Čas prvního příjezdu žáků
Čas posledního odjezdu žáků
Školní družina
Využití
Ranní činnost družiny
Odpolední činnost družiny
Pobyt venku

Školní klub
Využití
Činnost klubu

: 600 – 1700 hodin
: městská hromadná doprava
: 600hodin
: 1700hodin
: především pro 1. až 5. ročník
: 600 – 800hodin
: 1140 – 1700hodin
: dle počasí a rozptylových podmínek denně
1315 – 1500hodin
pobyt v lese, na školním hřišti – sportovní hry,
vycházky se zaměřením n poznávání přírody
: především pro 6. až 9. ročník
: 1140 - 1700hodin
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Škola
Začátek vyučování
Konec vyučování
Vyučovací hodina
Délka trvání
Způsob výuky
Maximální počet hodin v jednom sledu
Přestávky
Zařazení v režimu
Délka trvání
Možnost pobytu venku

: 800hodin (700)
: 1600hodin
: 45minut
: tradiční
: 6hodin
: po každé vyučovací hodině
: minimální: 10minut, maximální: 50minut
: omezeně – jen I. stupeň

Režim práce žáků s počítačem
Zařazení v rozvrhu
: v průběhu celého vyučování
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu : maximálně dvě vyučovací hodiny (90minut)
Režim vyučování praktickým činnostem
Zařazení
Délka trvání vjednom sledu
Přestávky
Možnost očisty
Používání OOPP

: ve všech ročnících
: maximálně dvě vyučovací hodiny ( 90minut)
: po každé vyučovací hodině, výjimečně po dvou
vyučovacích hodinách
: umývadla v učebnách, v umývárnách
: dle charakteru činnosti

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování
Režim výdeje obědů:
Oběd je zajišťován školní kuchyní, která je organizační součástí školy
Oběd je zájemcům z řad žáků i pracovníků školy podáván ve vlastní jídelně v době 1145 – 1400hodin
Režim výdeje svačin:
Svačiny pro děti, jejichž výuka probíhá v budově školní družiny, zajišťuje školní kuchyně
Svačiny jsou podávány dětem ve školní jídelně v době 940 – 1000hodin za dozoru pracovnic školní kuchyně
Cizí strávníci:
Cizí strávníci se řídí platným provozní řádem školní jídelny
Pitný režim:
Je zajišťován prodejem dotovaného školního mléka a ve školní jídelně „termonádobou“ s teplým čajem.
Druh nápojů
: nealkoholické nápoje, trvanlivé mléko, teplý čaj
Frekvence a způsob podávání
: trvanlivé mléko je podáváno dvakrát týdně, čaj v jídelně po
celé dopoledne a v průběhu výdeje obědů

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen
Prostory pro cvičení

Vybavení tělocvičny

: jedna tělocvična 470m2
: krytá běžecká dráha délky 30m
: kryté doskočiště pro skok daleký
: cvičební sál
: posilovna
: hřiště pro volejbal, basketbal, florbal, běžné nářadí pro
gymnastiku.
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: tělocvična je vybavena hygienickým zařízením, sprchami a
šatnami dle vyhlášky č.268/2009 Sb. ve znění platných
předpisů.
Počet hřišť
: jedno
Vybavení hřiště
: běžecký ovál, doskočiště pro skok daleký, fotbalové hřiště
Zařazování hodin tělesné výchovy
: v průběhu celého vyučování
Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících : - ve třídách s RVTV 5 hodiny týdně
: - v ostatních třídách 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. třídě
3 hodiny týdně
Výuka plavání
: pro 2. a 3. ročník v krytém bazénu dle rozpisu „Plavecké
školy“
Neřízená a relaxační pohybová aktivita žáků
: o každé přestávce na chodbách školy s využitím stolů pro
stolní tenis, stolní fotbal a možnosti míčových her
s molitanovými míči
Mimoškolní využití sportovišť školy
- pronájem organizacím i jednotlivcům, kteří organizují sportovní činnost dětí a mládeže v odpoledních
hodinách v pracovní dny mimo školních prázdnin, výjimečně i o sobotách a nedělích
- pronájem organizacím i jednotlivcům, kteří organizují sportovní činnost dospělých ve večerních hodinách
v pracovní dny mimo školních prázdnin, výjimečně i o sobotách a nedělích
- školní hřiště je přístupné veřejnosti ze sídliště denně v odpoledních i večerních hodinách

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu
Zima
- učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti Øtg = 22°C ± 1°C
minimální výsledná teplota v místnosti Øtgmin = 19°C
rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší ne 3°C
- tělocvičny:
průměrná výsledná teplota v místnosti Øtg = 20°C ± 1°C
minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C
rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší ne 3°C,
při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě
následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách
v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Léto
- učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti Øtg = 28°C
minimální výsledná teplota v místnosti tgmax = 31°C,
při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je t gmax
vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich
pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.
Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70%.
Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.
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VI. Režim úklidu
Běžný úklid - denně (400 – 2200hodin)

Týdenní úklid
Velký úklid

: po skončení výuky učebny, chodby, schodiště, WC, šatny
: po skončení a před zahájením provozu tělocvičen
: po skončení provozu školní jídelny
: po skončení provozu školní družiny a klubu
: poslední pracovní den v týdnu všechny prostory školy
: v průběhu všech školních prázdnin všechny prostory školy

Úklid v prostorách školy pro výchovu a vzdělávání se provádí:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a
záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a
záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor,
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

V Ostravě 1. září 2015
Mgr. Robert Kecskés
ředitel školy
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