
PROVOZNÍ   ŘÁD  ZÁKLADNÍ   ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY  KŘIŽÁNKY 

 

1/   Základní údaje 

 

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace, Křižánky 92, 592 

02  

Tel: 566 662 238 

IČO:  70981736  

Ředitel:  Mgr. Hana Štůlová 

 

2/   Popis školy 

 

Kapacita a počty žáků: 

ZŠ má k dispozici 3 učebny o velikosti cca:  20 m
2
, 60 m

2
 a 48 m

2
. 

Celkový počet žáků je 22. 

Počet žáků ve třídě je 22 při výuce 1. stupně v ročnících 1. až 5. 

Dojíždějících žáků je 5, vzdálenost z jejich místa bydliště do školy není více než 15 km. 

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost: 

Učebna s plochou 60 m2 se využívá v zimních měsících ke cvičení, je vybavena žebřinami, 

nářadím pro TV a basketbalovými koši. 

Šatna o velikosti asi 25 m2 je dostačující pro počet žáků v naší škole a je umístěna v 1. patře. 

Hřiště naše škola nemá. 

 

Hygienická zařízení: 

WC jsou umístěny v 1. patře budovy. Dívčí záchody jsou 3, chlapecké jsou 2 + 3 pisoáry. WC 

pro učitele jsou v přízemí vedle úklidové místnosti. Ve třídách jsou umývadla s tekoucí teplou 

i studenou vodou. 

 

3/   Organizace vyučování 

 

Organizace: 

Začátek vyučování je v 8.00 hod. 

Ukončení vyučování po 5. vyučovací hodině je ve 12.35 hod. 

Vyučovací hodina má délku 45 minut, přestávky mezi hodinami jsou 10 minut, přestávka na 

svačinu v 9.40 hod. je 20 minut dlouhá. 

Řazení předmětů je určeno obtížností a také organizací výuky na jednotřídní škole – spojování 

ročníků. 

 

Stravování: 

V naší škole máme vlastní školní jídelnu 

Doba vydávání stravy je 11.30 – 13.00 hod., 

 

Pitný režim: 

Pitný režim je zajišťován p. kuchařkou, která vaří čaj do termosů, které jsou umístěny ve 

školní jídelně, každý žák má možnost doplňovat tekutiny kdykoliv během dopoledne. 

 

 

Pohybová výchova: 

Všechny ročníky 1. stupně na naší škole mají 2 hodiny těl. výchovy týdně. 



Výuka plavání je zařazována pravidelně každý 2. školní rok. 

V zimním období je zařazováno lyžování, sáňkování. 

V hodinách je zařazováno kompenzační cvičení na over ballech a gymballech. 

Režim práce s počítačem: 

Počítačová učebna je umístěna v horní třídě naší školy, kde žáci mají k dispozici 3 počítače, 1 

počítač je dětem k dispozici v malé třídě v mezipatře a 1počítač má k dispozici učitelka MŠ i 

žáci MŠ. Plánujeme dovybavit ZŠ i MŠ dalšími repasovanými počítači. Je dbáno na to, aby se 

žáci při výuce na počítačích prostřídali. Možnost využít PC mají žáci i během přestávek a ve 

ŠD. 

 

4/   Další požadavky 

 

Školní řád ZŠ a MŠ je vypracován a vyvěšen v budově školy v přízemí. 

Evidence a registrace úrazů je prováděna v knize úrazů. 

Lékárnička je umístěna v ředitelně školy. 

 

5/   Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

 

Teplota vzduchu je sledována p. školníkem na teploměrech umístěných v jednotlivých 

učebnách a je zajištěna její regulace. 

 

Větrání provádějí v učebnách učitelé jednorázově a intenzivně s ohledem na bezpečnost žáků 

při vyučování. O přestávkách jsou k větrání používány pouze ventilačky a pohyb žáků kolem 

oken je sledován dozorem. 

 

Před oslněním budou žáky chránit žaluzie, které plánujeme pořídit v letošním školním roce. 

 

6/   Zásobování pitnou vodou 

 

Zdrojem vody je vlastní studna, jejíž vzorky jsou pravidelně odebírány a kontrolovány.  

 

7/   Hygienicko-protiepidemický režim  

 

Způsob a četnost úklidu: 

Setření navlhko všech podlah se provádí 1 krát denně ve všech prostorách, 2 krát denně ve 

společných prostorách – chodba, šatny. 

Denně jsou navlhko také utírány:kryty topných těles, okenní kliky, parapety, rukojeti 

splachovadel. 

Denně jsou vynášeny odpadky, čištěny koberce vysavačem. 

Po použití desinfekčních prostředků jsou umývadla a WC mísy opláchnuty studenou vodou. 

Týdenní – celkový úklid: 

Omytí obložených stěn na WC, dezinfikování WC a umyvadel, 3krát ročně umytí všech oken 

včetně rámů, svítidel. Každý 2. rok malování, v případě potřeby ihned. 

Pevné odpady jsou ukládány do speciálních nádob podle druhu odpadu, jsou tříděny jak 

dětmi, tak zaměstnanci školy. 

 

Provozní řád zpracovala Mgr. H. Štůlová 


