Základní škola a Mateřská škola Jivina

Provozní řád – základní škola, č.p. 9
I. Údaje o zařízení

Jivina 9, 294 14
IČ 75020233
Ředitelka :Mgr. Veronika Biskupová
Typ školy základní škola s 1. stupněm, dvoutřídní
Stanovená kapacita: 40 dětí, 30 školní družina
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: na škole pracuje
kroužek dovedných rukou, keramiky, pohybových her, čtenářský, flétny,
logopedický, věda je zábava
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy a náprava
poruch řeči
Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně se řídí provozním řádem
školní jídelny.
Pro žáky a jejich rodiče jsou zařazovány akce jako jsou besídky ke Dni
matek, Vánoční besídka, velikonoční tvořivé dílny, loučení s prázdninami,
atd. nepravidelně/
II. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži od7:25 do 15:30
hod
Dojíždění dětí
Maximální vzdálenost: 7 km
Druh dopravy: autobus
Čas prvního příjezdu žáků je 6:35 hod a posledního odjezdu žák
15:30 hod
Družina
Využití (1. - 5. třída apod.)
Ranní družina – od 6:30 do 7:15 v budově mateřské školy
Odpolední družina – 11:30 – 15:30
Pobyt venku – za příznivých podmínek denně v rozmezí 30 – 90
minut buď v prostorách za školou, na hřišti nebo v přírodě.
Začátek vyučování 7:45 hod
Ukončení vyučování 13:45
Vyučovací hodina
Délka trvání 45 min
Způsob výuky tradiční s alternativními prvky
Frekvence střídání pracovních míst při výuce k využívání slouží 2
klasické třídy, jedna třída s interaktivní tabulí, počítačová učebna, učebna
pro pracovní činnosti a výtvarnou výchovu

Počet hodin v jednom sledu 4 -5
Přestávky
Zařazení v režimu
Délka trvání 10 – 20 -10 – 5 - 45
Možnost pobytu venku denně o dvacetiminutové přestávce
v prostorách za školou nebo na vycházkách v okolí školy
Pro relaxaci zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami slouží i využívání rehabilitačních míčů
Režim práce s počítačem
Samostatná učebna s deseti počítači, 1. a 2. třída využívá této práce
pravidelně jednou týdně po dobu max 25 minut pro procvičování
probraného učiva, 3. – 5. ročník dle potřeby, v jednom dni
maximálně pro 2 hodiny. 5. ročník má zařazenu v rozvrhu 1 hodinu
týdně předmět informatika.
V budově školy je ještě umístěna v jedné učebně interaktivní tabule,
která je využívána jak pro výklad učiva, tak i opakování, popř. pro
relaxační aktivity ve školní družině /zpěv,…/ a při zájmových
kroužcích /flétna../.
Režim pracovního vyučování
Ve všech ročnících je zařazen předmět pracovní činnosti, vždy 1
hodinu týdně. Škola nemá vlastní dílny. Žáci používají pracovní
oděv.
Ve třídách jsou umyvadla se studenou vodou , v pracovně výtvarné
výchovy je i voda teplá.
Režim práce na pozemku
Škola nemá vlastní pozemek pro pěstitelské práce, žáci se
podílí na úpravě okolí školy.
III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování
Způsob zajištění oběda :vlastní školní kuchyně , vaří se pro cizí
strávníky.
Doba vydávání oběda od 11:30 do 12 hod pro cizí strávníky
od 12 do 12:30 ho pro ZŠ
Doplňkové občerstvení škola nemá.
Režim školních svačin – žáci si nosí vlastní svačiny.
Doba vymezená pro konzumaci oběda: 12 – 13 hodin
V případě stravování cizích strávníků – viz provozní řád školní
jídelny č.p. 108
Pitný režim
Zajištění pitného režimu v době stravování školní jídelnou
Druh nápojů (čaje, vitamínové nápoje, vody, mléčné nápoje)
Frekvence podávání, způsob: v době hlavních jídel, v nádobě nebo
termonádobě, žáci si nalévají dle potřeby

Instalace automatů s nápoji, není
IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen – 1, poskytována zřizovatelem obcí se šatnou ,
sociálním zařízením, cvičebním sálem, nachází se v budově č.p.
108.
Využíváno je i hřiště ve vlastnictví obce.
Tělesná výchova zařazena dvakrát týdně po jedné hodině ve všech
ročnících (3.-4. vyučovací hodinu)
Harmonogram hodiny- části úvodní , rušné a průpravné
Výuka plavání zařazována každoročně v rozsahu 10 hodin
v plaveckém bazénu v Mladé Boleslavi odbornými trenéry plavání,
pohybové chvilky zařazovány do hodin dle potřeby alespoň jednou
denně. Pro žáky se speciálními potřebami zařazovány i relaxační
aktivity.
K pohybové aktivitě slouží i využití velkých přestávek.
Pro otužování je zařazeno pravidelné větrání tříd a dalších prostor
školy a každodenní pobyt venku o velkých přestávkách
/dvacetiminutových/ a v době odpolední družiny v prostorách za
školou, na hřišti nebo v přírodě v okolí školy.
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání,
vytápění), osvětlení
Teplota vzduchu
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C.
Pokud teplota vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků
ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než
na 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách
v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven;
Při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota
vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší
než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky
náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění
pitného režimu
Tělocvičny:
optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C
Šatny:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Sprchy:
min. teplota 24 o C
Záchody:
min. teplota 18 o C
Chodby:

min. teplota 18 o C
Větrání
Větrání je přirozené okny před začátkem vyučování a dle potřeby
v jeho průběhu. Omezeno je pouze v době nepříznivých
klimatických podmínek /smog, velký mráz,…/
Způsob ovladatelnosti
Čističek vzduchu se nepoužívá)
Osvětlení
Denní osvětlení
Ve třídách je zajištěno většinou osvětlení zleva a shora přirozeně
okny a zářivkami.
Ve všech učebnách jsou nainstalovány žaluzie proti přímému
slunečnímu světlu.
VI. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: veřejný vodovod
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid
a) setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků,
vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí
umývadel, pisoárových mušlí a záchodů
Týdenní, celkový
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a
dezinfikování umýváren a záchodů,
Další úklid
minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid
všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě
potřeby ihned
Způsob a četnost desinfekce a deratizace
Kontroly výskytu hmyzu a hlodavců se provádějí pravidelně –
v případě potřeby se spolupracuje s odbornými firmami.
Desinfekce pracovních ploch a sociálních zařízení se provádí denně
nebo dle potřeby.
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu
vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob nebo do
jednorázových plastových obalů. Odpad do kontejnerů na chodbách

školy je tříděn a denně likvidován odpovídajícím způsobem. /sklo,
plast, baterie,../
VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Zařazena zejména do předmětů prvouka, přírodověda, tělesná výchova.
Zařazen je zájmový útvar podporující pohybovou aktivitu. Škola se
pravidelně zapojuje do Sportovních her málotřídních škol z okolí. Všichni
žáci procházejí projektem Zdravé zuby.
(vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na
projektech regionálních a celostátních)

V Jivině dne 29.8. 2017

Veronika Biskupová
/ředitelka školy/

