Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace

Provozní řád organizace
A. Provoz školy
1. Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hodin, za nepříznivého počasí vestibul dříve, dojíždějící
žáci 1. stupně mohou chodit ráno od 7.00 do školní družiny.
2. Vyučování začíná v 8:00, odpolední vyučování ve 13:35 a končí v 15.10.
3. Přítomnost pedagogických pracovníků je stanovena Pracovním řádem pro zaměstnance
škol…dle Vyhl. č. 263/2007 Sb., dále § 22 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Pro zastupování je
stanoven rozvrh pohotovostí. Zahajuje-li pedagogický pracovník svou přímou vyučovací
povinnost později než v 8.45, je povinen dostavit se okamžitě k plnění pracovních úkolů,
je-li k tomu vyzván ředitelem, zástupcem, nebo jimi pověřeným pracovníkem. Práce
související s přímou pedagogickou činností (nepřímá ped. činnost) může být vykonávána
mimo pracoviště zaměstnavatele v době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje.
4. Mateřská škola se otevírá pro děti od 6.00, svou činnost ukončuje v 16.00.
5. Školní družina se pro žáky ráno otevírá od 6.00 do 7.40, odpoledne od 11.45 do 16.00
6. Provoz pro mimoškolní činnost v prostorách školy se řeší po dohodě s ředitelem.
B. Organizace vyučování
1. Rozvrh hodin a přestávek v základní škole:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vyučovací hodina
7,00 – 7,45
8,00 – 8,45
8,55 – 9,40
10,00 – 10,45
10,55 –11,40
11,50 –12,35
12,45 – 13,30
13,35 – 14,20
14,25 – 15,10

přestávka
7,45 – 8,00
8,45 – 8,55
9,40 – 10,00
10,45 – 10,55
11,40 –11,50
12,35 –12,45
13,30 – 13,35
14,20 – 14,25

C. Stravování dětí v mateřské škole
1. Placení stravného se provádí bezhotovostně do patnáctého dne v měsíci.
2. Výdej svačin 8.30 – 8.50 a 14.10 – 14.30, výdej oběda 11.45 – 12.15.
D. Hygienický režim – mateřská škola
1. Pohyb venku je zpravidla v 9.45 – 11.45 v zimě; 9.15 – 11.45 v létě s přihlédnutím
k otužování dětí.
2. Pohybové aktivity jsou organizovány během celého dne.
3. Odpočinek je zpravidla ve 12.15 – 14.00 při respektování individuálních potřeb dítěte.
4. Pitný režim je zajišťován po celý den.
5. Nakládání s prádlem: výměna lůžkovin 1x za 3 týdny, ručníků 1x týdně, pyžam 1x týdně.
Jedenkrát ročně je vyměňován písek v pískovišti.
E. Hygienický režim – základní škola
1. Stanoven organizací vyučovacích hodin a přestávek, v nichž je zabezpečena dostupnost
hygienických potřeb včetně pitného režimu prostřednictvím nápojových automatů v obou
budovách ZŠ. Dále týdenním učebním plánem se zařazením výuky tělesné výchovy.
2. Ve vyučování učitelé zařazují činnosti vedoucí k odstranění únavy.
3. Při vhodném počasí je zajištěn pobyt žáků o velké přestávce v exteriéru školy.
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Mgr.Dagmar Tesarčíková
ředitelka školy
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aktualizace podle vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006 a zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

