PROVOZNÍ ŘÁD
Základní školy Šumperk, Vrchlického 22
(dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
1. Údaje o zařízení
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk
tel./fax: +420 583 212705
IČO: 60339381
ředitel: Mgr. Petr Málek
zástupce ředitele: Mgr. Milan Pšenčík
Typ školy: státní základní škola s právní subjektivitou
Kapacita: 550 žáků

Zájmové aktivity školy – kroužky pro školní rok 2012/2013
Název aktivity

Den,čas

Vyučující

Pozn.

Počet
žáků

Třída

Pomáda - taneční

Úterý 12.30 – 15.00

Mgr. Velčovská
Mgr. Medlíková

1 x týdně

36 (11+25)

1.-7.tř.

Divadelní

Čtvrtek 14.00-15.00

M.Kašík

1 x týdně

10

6.-9.tř.
1.-5.tř.

Hra na flétnu

Úterý 13.15 – 14.15

Mgr.Kadláčková

1 x týdně

11

Informatika

Pondělí 14.30 – 15.30

Mgr.Veselý

1 x týdně

10

Florbal I.

Čtvrtek 13.30 – 14.30

Mgr.Málek

1x týdně

22

Florbal II.

Středa 14.30 – 15.30

Mgr.Müller

1x týdně

Ekologický

Středa 13.30 – 14.30

1 x týdně

Keramika
Matematika – příprava na
SŠ

Středa 12.30 – 14.30

Mgr. Přikrylová
Š. Adámková,
B.Málková

2.-6.tř.
1.-2.tř.

Pátek 7:00 - 7:45

1 x týdně
1 x týdně

16

2.-5.tř.

15

1.-5.tř.

22 (15+7)

1.-6.tř.

15

9.tř.

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
- slavnostní zahájení školního roku
- družební dny s Nysou - sportovní hry
- vánoční besídka pro veřejnost
- večírek školy pro rodiče a přátele školy
- dětský a olympijský den
- zahradní slavnost v areálu školy
- příležitostný pronájem velké i malé tělocvičny a místností školy veřejnosti a firmám
- sběrové akce – 2x ročně (podzim, jaro)
- schůzky s rodiči žáků a konzultační dny; spolupráce s PPP Šumperk a SPC v rámci IVP
Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně: ANO – 38 strávníků
Zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče:
viz využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

2. Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži (od 6 do 15 let, v době od 6:15 do 16:00):
Dojíždění dětí: maximální vzdálenost – asi 30 km
druh dopravy – autobus, vlak, osobní automobil, kolo
čas prvního příjezdu žáků – 6:45
čas posledního odjezdu žáků – 15:50
Družina:
Využití: 1.- 5. třída, výjimečně na žádost rodičů po dohodě s vychovatelkami a v závislosti na
dojíždění žáci vyšších ročníků.
Ranní družina: od 6:00 hod.
Odpolední družina: od skončení vyučování (11:45, 12:35) do 16:30 hod.
Pobyt venku: po odpočinkové činnosti po obědě přibližně od 13:30 do 15:00 hod. (tj. 60
– 90 minut v závislosti na počasí a druhu činnosti), pobyt venku je využíván
k pohybovým hrám, vycházkám a kolektivním sportovním hrám i k individuální
činnosti v zahradě školní družiny a na přilehlých pozemcích dle zájmu dětí.
Začátek vyučování: 8:00 hod.
Ukončení vyučování: 15:15 hod.
Vyučovací hodina: délka trvání: 45 minut
způsob výuky: převážně tradiční, popř. v 1. a 2. třídách v blocích
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: závisí na rozvrhu jednotlivých tříd a na využití
odborných pracoven, v průběhu vyučovací jednotky pak na vzdělávacím cíli a způsobu výuky.
Počet hodin v jednom sledu: v 1. – 5. ročníku maximálně 5 hodin
v 6. – 9. ročníku maximálně 6 hodin
Přestávky: po každé vyučovací jednotce
délka trvání: 10 minut, velká 20 minut).
Režim práce s počítačem:
Zařazení v rozvrhu: závisí na maximálním využití počítačové učebny, hodiny informatiky (práce
s počítačem) se tedy objevují v rozvrhu od 1. do 8. vyučovací hodiny. Počet vyučovacích hodin
práce na PC v jednom sledu: 1 hodina
Režim pracovního vyučování (s výjimkou práce s počítačem):
Zařazení v rozvrhu: z důvodů kapacitního využití dílen od 2. do 6. vyučovací hodiny
Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací jednotka
Přestávky: dle režimu přestávek a podle druhu prováděných prací
Možnost očisty: ano – umyvadlo s teplou vodou v dílně
Používání ochranných pracovních prostředků: podle druhu konané práce
Režim práce na pozemku (v kombinaci s technickými pracemi):
Zařazení v rozvrhu: od 2. do 6. vyučovací hodiny
Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací jednotka
Přestávky: dle režimu přestávek a podle druhu prováděných prací
Možnost očisty: ano – umyvadlo s teplou vodou v dílně
Používání ochranných pracovních prostředků: podle druhu konané práce

3. Režim stravování včetně pitného režimu:
Stravování:
Způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna
Doba vydávání oběda: od 11:30 do 14:00 hodin
Možnost doplňkového občerstvení: školní bufet, sortiment: pečivo, nealkoholické nápoje,
cukrovinky, nápojový a potravinový automat, automat na školní mléko

Režim školních svačin: na velkou přestávku
Doba vymezená na konzumaci oběda žáka: neomezená, po skončení vyučování
Stravování cizích strávníků: výdej do jídlonosičů před zahájením výdeje žákům (11:30 – 11:45)
- stravování v jídelně školy v době mimo čas výdeje zaměstnancům
a žákům školy
Pitný režim:
Zajištění pitného režimu: vlastní, třídy I. stupně ve spolupráci třídních učitelů s rodiči,
prostřednictvím školní jídelny při výdeji oběda a ve školní družině,
individuální možnost využití nabídky nápojů ve školním bufetu,
projekt „Školní mléko“, pitný režim v ŠD.
Druh nápojů: čaj, minerální vody, limonády, sirup, mléko a mléčné nápoje.
Frekvence podávání a způsob: projekt „Školní mléko“ – zajištěn z nápojového automatu během 1. a
2. přestávky, pitný režim odpoledne v ŠD, nápojový automat;
Manipulace s nápoji: na I. stupni za dohledu třídních učitelů, při výdeji oběda samoobslužně
u pultu při výdeji oběda, v ŠD za dohledu vychovatelek.

4. Podmínky pohybové výchovy:
Zajištění výuky tělesné výchovy na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22:
Podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou na škole na dobré úrovni, k dispozici je velká tělocvična o rozměrech
35x12m a malá tělocvična tzv. zrcadlový sál, kterého se dá taktéž využívat k výuce nejrůznějších pohybových
aktivit. Kapacita obou tělocvičen je 60, resp. 25 dětí.
Vybavení všech uvedených prostor je na standardní úrovni a plně odpovídá všem předpisům. V těsné blízkosti
cvičebních prostor jsou hygienická zařízení /WC/, u posilovny a velké tělocvičny jsou k dispozici prostorné
šatny a sprchy plně odpovídající současným hygienickým předpisům.
V těsné blízkosti tělocvičny je školní venkovní /zatravněné/ hřiště se škvárovým atletickým oválem o délce 240
metrů, doskočištěm na skok daleký. Celková kapacita těchto hřišť je 150 žáků.
Také prašný povrch venkovních hřišť není z hlediska hygienického ideální, proto je zajištěna potřebná očista
v prostorách šaten a WC u velké tělocvičny.
Počet hodin tělesné výchovy je stanoven dle učebního plánu, to znamená, že žáci každého ročníku mají
v týdenním rozvrhu dvě hodiny tělesné výchovy, což znamená, že v tělocvičných prostorách je týdně odučeno 34
hodin tělesné výchovy. Hodiny tělesné výchovy bývají v rámci možností zařazovány průběžně během celého
vyučování. Veškerá zařízení a vybavení tělocvičen jsou po revizní kontrole, která proběhla v průběhu letošního
roku.
Harmonogram výuky tělesné výchovy je průběžně upravován dle ročního období a konzultován všemi
vyučujícími tělesné výchovy. Na škole jsou každoročně zapojeni do výuky plavání žáci druhých a třetích tříd
/cca 80 žáků/. Žáci mají možnost využívat o přestávkách také stoly na stolní tenis v suterénu u šaten. V oddělení
prvních a druhých tříd mají děti velký prostor k tělovýchovným aktivitám – dva basketbalové koše s míči,
žíněnky, žebřiny, či na podlaze namalované skákací panáky. V rámci možností jsou všechny tyto prvky
využívány k tělovýchovnému vyžití o přestávkách. Otužování dětí, stejně jako tělovýchovné chvilky, jsou
zařazovány učiteli v rámci výuky /větrání, tělovýchovné chvilky v hodinách apod./. V době mimo vyučování
jsou všechny tělovýchovné prostory využívány nejenom žáky školy například v rámci pohybových her,
sportovních kroužků či zájmové tělesné výchovy, ale též jako místa, kde se k tělovýchovným aktivitám schází
široká veřejnost během celého roku.
V rámci partnerského projektu s o.s. je v odpoledních hodinách žákům k dispozici tělocvična nebo venkovní
travnaté hřiště. Sportovní aktivity vedou proškolení lektoři formou nízkoprahového zařízení a je určenou všem
dětem a mládeži z okolí školy ve věku 10 – 17 let.

V Šumperku dne 1.září 2012

……………………………….
Mgr. Petr Málek, ředitel školy

