
Provozní řád školy 

I. Údaje o zařízení:

Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany

Typ školy: základní škola

Kapacita: základní škola 480 žáků

školní družina 100 žáků

školní klub 220 žáků

Zájmové činností, kroužky, sportovní vyžití:

viz. Organizace šk. roku na příslušný rok a rozpis skupin školního klubu

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:

 Druh aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a prázdnin:

viz. Organizace školního roku  na příslušný rok a Plán týdne

 Stravování cizích strávníků ve školní jídelně:

neprovádí se

 Zařazení a organizování společných činností pro žáky a rodiče:

viz. Organizace školního roku  na příslušný rok a Plán týdne

I. Režim dne

Provoz týkajících se aktivit žáků:

Běžný provoz od 6 – 16.30 hod.

Aktivity: Organizace školního roku  na příslušný rok a Plán týdne

Odemykání a zamykání školy:

Starou  a  novou  budovu  odemykají  uklízečky  v 7.30  hodin  a  zamykají  po 

příchodu žáků po 8 hodině. Stará budova zůstane uzamčena dále po celý den, 

novou budovu odemykají a zamykají uklízečky na přestávky po 2 vyučovací 

hodině.  Po skončení vyučování novou budovu odemykají v 11.40 a zamykají 

ve středu v 16.15  hodin a v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16 hodin.

Další podrobnosti:
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• Škola je v provozu od 6 hod. pro žáky ŠD. Ti vstupují novým vchodem do budovy - 

odemyká vychovatelka ŠD.

• Ostatní žáci přicházejí do školy nejdříve v 7.30 hod. novým a starým vchodem. Pokud 

mají  žáci  doučování,  laboratorní  práce  nebo  jinou  aktivitu,  vyzvedne  si  je  učitel 

v příslušný čas před vchodem školy nebo se domluví  o spolupráci  s vychovatelkou 

ŠD.

• Dozor nad žáky vykonávají od 7.30 - 7.45hod. uklízečky, od 7.45- 8.00 učitelé podle 

rozpisu dozorů. 

• Po příchodu žáků do školy se vstup do nové i staré budovy uzamkne (uklízečky) a 

stará  budova  zůstane  uzamčena  po celý  den mimo  desátou  svačinovou  přestávku. 

Pokud učitel odchází se třídou mimo budovu, vchod ve staré budově ihned uzamkne.

• O desáté,  jedenácté a dvanácté přestávce smí žáci chodit  pouze na školní dvůr. (O 

desáté  přestávce  mohou  žáci  využívat  také  prostor  před  starou  budovou,  dozor 

vykonává školník, uzamyká a odemyká branku vstupu.) V případě příznivého počasí 

se žáci nemusí přezouvat – uklízečka vyvěsí na dveře odpovídající obrázkové symboly 

bot a symboly „malého“ a „velkého“ dítěte podle toho, zda je v plánu týdne plocha 

hřiště určena pro 1. nebo 2. stupeň. Uklízečka nad žáky o těchto přestávkách vykonává 

dozor a uzamyká vrata na školní dvůr. V případě potřeby se obrací se žádostí  pomoc 

na pedagogický dozor nebo na jakéhokoli pedagogického pracovníka.

• Žáky  uklízečka  pustí  z budovy  pouze  po  předložení  omluvenky  od  rodičů,  lékaře 

apod. případně po sdělení učitele. Pokud mají žáci mimořádné hodinové volno nebo 

plní úkoly dané učitelem mimo školní budovu, učitel o tom informuje uklízečku (plán 

práce nebo ústně).

• Vchod nové budovy se odemyká v 11.50 hod. a zamyká v 16 hodin (uklízečka).

• Uklízečka školu kóduje a uzamyká v 17.30. Pokud je v budově školy přítomen učitel, 

vyvěsí  k zabezpečovacímu  zařízení  cedulku (žlutý  samolepící  štítek)  s oznámením: 

NEKÓDOVAT! a dále čitelným podpisem a upřesnění místnosti (sborovna, počítače 

atd.) V tomto případě uklízečka budovu v 17.30 pouze uzamyká. Žluté štítky s tužkou 

zanechá uklízečka na okénku do školníkovny.

• Po příchodu do školy po 17.30 hod. nebo o víkendech a svátcích každý učiní totéž. 
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Dojíždění dětí:

Vzdálenost 16km

Druh dopravy: autobus, vlak

Časy příjezdů, odjezdů: 6.hod. 7.50hod. / 14.55hod., 15.hod, 15.30, 16.30hod.

Družina:

1. – 5. ročník dle přihlášek

ranní družina: otevření ŠD v 5. 45 hod.

odpolední družina: po skončení výuky(dle rozvrhu tříd) do 16. 30

pobyt venku: vždy za přijatelných povětrnostních podmínek

Začátek vyučování:

7.05 hod. (mimořádná „nultá hodina“laboratoře, douučování, apod.), jinak 

pravidelně 8.00hod.

Ukončení vyučování:

15.00 hod.

Vyučovací hodina:

Délka trvání: 45 min. nebo blok v délce dvou vyuč.hodin se splněním 

hygienických potřeb

Způsob výuky: tradiční, netradiční dle tématického plánu a přípravy na 

vyučování

Počet hodin v jednom sledu:

6 vyuč.hodin

Přestávky: zařazení v režimu a délka trvání:
I.varianta II.varianta

(6 vyučovacích hodin (5 hodin + odpolední vyučování)

bez odpoled. vyučování)

1. hodina 8.00 – 8.45

2. hodina 8.55 – 9.40

3. hodina 09.55 – 10.40

4. hodina 10.50 – 11.35

5. hodina 11.45 – 12.30 

6. hodina 12.40– 13.25 OBĚD 12.30 – 13.20

II. 7. hodina 13.20 – 14.05

8. hodina 14.15 – 15.00
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Možnost pobytu venku:

Svačinová a obědová přestávka

Režim práce s počítačem:

Zařazení v rozvrhu:viz.rozvrh stálých hodin v PC učebně (6. roč. Pč, 7. – 9. 

roč. vol.předměty, skupiny šk.klubu)

Využívání v běžných výukových bhodinách

Počet hodin v jednom sledu: 2 podle stálého rozvrhu

Režim pracovního vyučování:

Zařazení: dle rozvrhu- 6. roč. informatika

 7. roč. pěstitelské práce a dílny

 8. roč. vaření 

 9. roč. svět práce

Délka trvání v jednom sledu: 2 výukové hodiny

Přestávky:viz. rozpis hodin a přestávek

Možnost očisty: v učebně

Používání ochranných pracovních prostředků: dle řádu učebny

III. Režim stravování

Stravování:

Obědy: vlastní jídelna (samostatná organizace)

Doba vydávání oběda: 11.40 – 13.45 (pro gymnázium)

Doplňkové občerstvení: bufet Bufík; soukromý nájemce

Školní svačiny: individuální

Konzumace oběda: při obědové přestávce, viz. rozpis hodin a přestávek

Pitný režim:

Ve staré a nové budově od 9 hod. dva  termosy s čajem nebo vitaminovým 

nápojem; odběr do vlastních nádob (zajišťuje školní jídelna)

Prostřednictvím zakoupení ve školním bufetu

Nápojové automaty: nejsou 

IV. Podmínky pohybové výchovy

Tělocvičny, hřiště:
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Vlastní  tělocvičny nemáme – pronájem (SOU Sedlčany, Taverny, zimní 

stadion)

Školní hřiště:kombinace s relaxační přestávkovou plochou (koše na basket, 

konstrukce na síť na volejbal nebo nohejbal, přehazovanou, florbalové branky

Zařazování hodin TV: 1. – 9. roč. – 2 hod. týdně, viz. rozvrh

Výuka plavání: 2. ročník 20 hodin + 3. ročník 10 hodin

Otužování: školní sauna

5. 9. 2010 Jaroslav Nádvorník,

ředitel školy
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