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Provozní řád - Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno
Část 1 – Základní škola
I. Údaje o zařízení:
Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno , Nová 8 , Klobuky 273 74
Telefon: 317471455
Ředitelka : Daniela Doskočilová
Typ školy : základní škola s právní subjektivitou, zřizovatel OÚ Klobuky
Kapacita školy: 160 žáků
Zájmová činnost školy: provoz kroužků v rámci školní družiny

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity:
Školní tělocvična - pondělí,středa,pátek od 16:00 tréninky fotbalového oddílu,
cvičení Sokola Klobuky,
-

sobota dopoledne - po dohodě s OÚ vstup rodičů s dětmi do tělocvičny

Režim dne
Provoz školy : od 6:50 do 15: 00 hodin
Dojíždění dětí: z obcí Vraný, Vrbičany, Kokovice, Kobylníky, Čeradice, Královice, Úherce
Druh dopravy: autobus, vlak
první příjezd 6:50 hod.
poslední odjezd 15.10 hod
Školní družina : Školní družinu navštěvují žáci 1.- 5. třídy
Ranní družina : 6:50 – 8:00
Odpolední družina :

11:50 – 15:30

Pobyt venku : v závislosti na počasí může odpolední družina pobývat venku
bez omezení , minimálně půl hodiny denně.
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Začátek vyučování: 7:15 hod.
Konec vyučování:

14:35 hod.

Vyučovací hodina: délka trvání - 45 minut
způsob výuky - tradiční
Počet hodin v jednom sledu: I. třída - 4 hodiny
II. třída - 4 hodiny
III. třída - 5 hodin
IV. třída - 5 hodin
V. třída - 5 hodin
VI. třída - 5 hodin
VII. třída - 5 hodin
VIII. třída - 6 hodin
IX. třída - 6 hodin
Frekvence střídání pracovních míst při výuce : I. stupeň - žáci zůstávají po dobu výuky ve
své třídě, případně
v keramické dílně
II. stupeň – žáci přecházejí dle rozvrhu
hodin
Přestávky : 8:00
8:55
10.00
10:55
11:50
12:45
13:40

- 8:10
- 9:15
- 10:10
- 11:05
- 12:00
- 12:55
- 13:50

V případě teplého a suchého počasí probíhá přestávka od 8:55 do 9:10 na
školním dvoře, jinak se žáci mohou pohybovat na školní chodbě.
Malou přestávku tráví žáci ve třídách.
Režim práce s počítačem:

Žáci pracují s počítači v průběhu vyučování v závislosti na
potřebách výuky.
Výuka informatiky probíhá v počítačové učebně školy.
Výuka je organizována tak, že žáci pracují na počítači
maximálně 2 vyučovací hodiny v jednom sledu.

Režim pracovního vyučování: Pracovní vyučování probíhá dle rozvrhu hodin v jednotlivých
třídách, maximálně 2 hodiny v jednom sledu.
V případě příznivého počasí využívají žáci k práci prostor
školního dvora a okolí školy.
Ve třídách jsou k dispozici umyvadla a mýdlo, žáci si nosí
ručníky. V případě většího znečištění mohou žáci využít
k umytí zdroj teplé vody v prostorách WC.
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Žáci si na pracovní činnosti nosí ochranný oděv, jsou poučeni o
bezpečnosti práce.
III.Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: Obědy jsou zajištěny v prostorách školní jídelny .
Doba vydávání oběda - od 11:50 do 13:00 výhradně pro žáky a učitele ZŠ.
Dotované školní mléko a svačiny jsou žákům prodávány denně od 8:55 do 9:10
u sborovny ZŠ.
IV. Podmínky pohybové výchovy
ZŠ má k dispozici 1 tělocvičnu, jejíž provoz se řídí podle vnitřního řádu provozu tělocvičny.
Tělocvična má k dispozici vlastní WC, šatnu a umyvadlo.
ZŠ využívá k hodinám tělesné výchovy prostory fotbalového hřiště OÚ Klobuky a
asfaltového hřiště u areálu školy.
Hodiny tělesné výchovy
programu č.j. 83/13.

jsou

do

rozvrhu zařazeny dle osnov Školního vzdělávacího

1.- 5.ročník mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně, 6.-9.ročník mají 3 hodiny.
Výuka plavání je povinná v 1. a 2. ročníku, žáci se mohou výuky dobrovolně zúčastnit ve 3.
až 5. ročníku. Je zabezpečena doprava na výuku a zpět autobusem z prostředků OÚ Klobuky.
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz je povinný pro žáky 7. ročníku, mohou se ho zúčastnit
žáci školy.
V průběhy přestávky od 8:55 do 9:10 se mohou žáci volně pohybovat na chodbách školy,
v případě suchého počasí na dvoře školy.
Na základě rozhodnutí zřizovatele jsou prostory školní tělocvičny od 16:00 k dispozici
zájmovým sdružením obce, ve dnech volna od 8:00 neomezeně dle dohody s vedením školy.

Daniela Doskočilová
Ředitelka ZŠ a MŠ Klobuky,okres Kladno

