
Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 

 

 

Provozní řád 
 
č.j.: 1/2015 

 

Provozní řád ZŠ Blučina se řídí vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a 

některých náleţitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších změn a zákonem č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

 

Údaje o zařízení: 
 

Adresa: Základní škola 

              Komenského 18/19 

              664 56 Blučina 

 

 

IČ:  71005251 

 

Ředitelka: Mgr. Anna Báborová 

 

Zřizovatel:   Obec Blučina 

                     Nám.Svobody 119 

                     664 56 Blučina 

 

Typ školy: neúplná ZŠ, zahrnuje 1. stupeň, školní druţinu a školní jídelnu – výdejnu 

 

Kapacita školy: 150 ţáků 

Kapacita školní druţiny: 60 ţáků 

Kapacita školní jídelny – výdejny: 90 strávníků 

 

 

Režim dne 
 

Vyučování 
 

Začátek vyučování je v 8:00 hod. Vyučování končí dle rozvrhu jednotlivých tříd  v 11:45 hod. nebo ve 

12:40 hod, v případě , ţe mají ţáci v jednom sledu 6 vyučovacích hodin, končí vyučování  ve 13:45 hod. 

Všechny vyučovací hodiny trvají 45 minut. Ţáci 1. aţ 3. ročníku mají v jednom sledu maximálně 5 

vyučovacích  hodin, ţáci 4. a 5. ročníku maximálně 6 vyučovacích hodin.  Přestávka po 1. yučovací 

hodině je patnáct  minut, hlavní přestávka po 2. vyučovací hodině trvá dvacet minut, přestávky mezi 

ostatními hodinami jsou desetiminutové. Pokud mají ţáci 6 vyučovacích hodin, mají mezi 4. a 5. 

vyučovací hodinou dvacetiminutovou přestávku. V době přestávek vyuţívají ţáci k odpočinku 

relaxačních koutků ve třídě, hrají pohybové hry, tančí apod. V případě vhodného počasí mohou ţáci 

trávit hlavní přestávku na školním dvorku a  na školní zahradě. Dozor o přestávkách zajišťují vyučující, 

kteří ve třídě učili v předcházející hodině. 
Způsob výuky: ve vyučovacích hodinách vyuţívají vyučující různých forem a metod práce. Do 

vyučování jsou zařazovány tělovýchovné chvilky, v rámci mezipředmětových vztahů i prvky hudební 



výchovy. Ţáci jsou do lavic rozsazováni podle zásad: velikosti, vad zraku, sluchu, leváctví a výsledků 

pedagogickopsychologického vyšetření. Střídání řad, v nichţ ţáci sedí, probíhá jedenkrát měsíčně. 
 

 

Školní družina 

 

Provoz ŠD začíná dle rozvrhu jednotlivých tříd v 10:45hod. a v 11:50 hod. ŠD vyuţívají převáţně 

ţáci 1. aţ 3. ročníku, v případě volné kapacity také ţáci 4. a 5. ročníku. Ukončení druţiny je v 16:00 

( popřípadě v 16:30) hod. Provoz ŠD se řídí Řádem školní druţiny . Jedno oddělení školní druţiny 

je v učebně, která slouţí take jako výdejna, druhé oddělení školní druţiny má k dispozici vlastní 

učebnu.  V době vydávání oběda, t.j. mezi 12,00 a 13,00 vyuţívá školní druţina pro svoji činnost 

prostory 1. třídy. K pobytu venku vyuţívá ŠD školního dvora, místního hřiště, vycházek do přírody 

v blízkém okolí. 

 

 

Školní jídelna – výdejna 

 

Obědy jsou dováţeny ze školní jídelny, jejíţ činnost vykonává Mateřská škola, Blučina, okres  Brno 

– venkov, příspěvková organizace. 

Školní jídelna – výdejna je umístěna v budově základní školy. Jedná se o dvě samostatné místnosti 

propojené výdejním oknem. Místnost pro výdej je vybavena skříňkou na nádobí, výdejní plochou, 

myčkou na nádobí, dvojdřezem  s výtokem teplé a studené vody, umyvadlem s baterií na paţní 

ovládání, výdejní vodní lázní a ledničkou. 

Pouţité stavební materiály  umoţňují účinné čištění. Výdejna je zásobena tekoucí pitnou vodou, po 

celou dobu provozu je zajištěna teplá voda. Provozovna je napojena na kanalizaci. 

Doba vyhrazená pro podávání oběda je od 12:00 hod. do 13:00 hod. Odvádění ţáků na oběd a 
dozor nad nimi během oběda provádějí jednotlivé vyučující dle rozvrhu dozorů. 
 

 

Zájmové kroužky 

Ţáci jsou do zájmových krouţků zařazováni na základě písemné přihlášky podepsané zákonným 

zástupcem. K činnosti krouţků jsou vyuţívány jednotlivé učebny, sportovní a míčové hra vyuţívají 

tělocvičnu v sále Lidového domu. Ţáci docházejí do krouţku v daný čas, čekají před školou, kde si 

je vyzvedne vedoucí krouţku. Ten je odvede do příslušné učebny, popřípadě tělocvičny. Po 
ukončení činnosti krouţku odvede vedoucí ţáky do šatny, vyčká po dobu jejich převlékání a 

přezouvání a vyprovodí děti ze školy. 

Tělovýchovný krouţek se rozchází u tělocvičny. 

 
 

Pracovní výchova 

Pracovní výchova je zařazena v 1. - 5 ročníku s jednohodinovou dotací v kaţdém ročníku.Výuka 

probíhá v kmenové třídě nebo na školním dvoře. Při pěstitelských pracích, které jsou součástí 
pracovní výchovy, udrţují ţáci skalku u školy, pomáhají při udrţování školní zahrady, ošetřují 

pokojové rostliny, pracují v koutku přírody ve třídě. Před zahájením kaţdé práce je vyučující 

povinen poučit ţáky o bezpečnosti. Při pracovní činnosti pouţívají ţáci ochranný oděv. Na závěr 

vyučovací hodiny je vyučující povinen vyčlenit dobu na očistu ţáků, na úklid pracovního místa a 
pracovního nářadí. 

 



 

Stravování 

Svačina: z důvodu, ţe některé děti doma ráno dostatečně nesnídají, umoţňujeme svačit jiţ po 
první vyučovací hodině, většina ţáků vyuţívá ke svačině hlavní přestávku. Ţáci mají moţnost 

odebírat dotované školní mléko. Pitný reţim si ţáci po domluvě s rodiči zajišťují sami a to i ve 

školní druţině. Ţáci se mohou napít kdykoli i během vyučování. 

Oběd je zajištěn ve školní jídelně – výdejně, která je v budově naší školy. 
 

 

Práce s počítačem 

Kmenové učebny v 1. poschodí jsou vybaveny počítači. Třídy v půdní vestavbě vyuţívají 
počítače v počítačové učebně. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a notebookem. 

Ţáci všech ročníků pracují s  výukovými programy  při výuce jednotlivých předmětů. V pátém 

ročníku je předmět informatika. 

  

Pohybová výchova 

Do výuky jsou zařazeny dvě hodiny tělesné výchovy týdně ve všech ročnících. 
K tělesné výchově vyuţíváme  tělocvičnu v sále Lidového domu, místní hřiště, hřiště u krytého 
bazénu, popřípadě školní dvůr. V rámci tělesné výchovy probíhá ve 2., 3, a 4. ročníku plavecký 
výcvik v plavecké škole Cézavan v Blučině - 20 lekcí. V 1. ročníku probíhá v jarních měsících 10 
lekcí předplaveckého výcviku. 
Před zahájením výuky jsou ţáci vţdy poučeni o bezpečnosti. Při výuce pouţívají sportovní oděv a 
obuv. 
Do vyučování pravidelně zařazujeme tělovýchovné chvilky, umoţňujeme ţákům pohybové 

vyţití o přestávkách a ve školní druţině. 
 

 

Provoz pískoviště 

 
Pískoviště je umístěno na školním dvoře, který není přístupný veřejnosti. 

Velikost:  230 cm * 350 cm 

Pískoviště je vyuţíváno dětmi ve školní druţině. 

Písek v pískovišti je vyměňován kaţdý rok. 

Pískoviště je chráněno proti znečištění. 

Za provoz pískoviště odpovídá vychovatelka školní druţiny. 

 

 
Hospodářský provoz  školv 

Škola je napojena na kanalizaci, není nutno vyváţet jímku. Pevný odpad se skladuje v popelnicích a 
vyváţí se jedenkrát za 14 dní. Třikrát do roka provádí domovník generální úklid školy. 
Domovník hlídá spotřebu elektrické energie a přiměřenou teplotu ve třídách. Všechny závady, 
opravy a revize zapisuje do deníku a jedenkrát měsíčně předkládá ke kontrole ředitelce. Drobné 
opravy provádí sama, na váţnější zajistí po dohodě s ředitelkou odbornou opravu. Domovník 
vyřizuje pochůzky na poštu, zodpovídá za uzamčení budovy včetně uzavření oken po ukončení 
provozu a zajistí zapnutí bezpečnostního systému. V zimních měsících provádí údrţbu chodníku 
před školou. Domovník zajišťuje také obsluhu kotlů a tlakových nádob. Hlídá spotřebu plynu, v 
případě poruchy topného systému zajistí po dohodě s ředitelkou školy jeho odbornou opravu. 



Budova školy se odemyká pro ţáky v 7:40 hod., v 8:00 hod se opět uzamkne. Po skončení 

vyučování v jednotlivých třídách zodpovídá za uzamknutí budovy školy učitel, který výuku v 

této třídě ukončil.V odpoledních hodinách zodpovídá za uzamknutí školy vychovatelka ŠD a 

vedoucí krouţků. 
Rozmístění učeben, kabinetů, ostatní: 
přízemí: šatny, WC ţeny, WC chlapci, úklidová komora, školní jídelna - výdejna, sklad, třída 

školní druţiny 
1.patro: WC dívky, WC chlapci, kabinet, sborovna, kuchyňka, 3 učebny 
půdní vestavba: WC dívky, WC chlapci, úklidová komora, počítačová učebna, 

kabinet,2 učebny, půdní prostory 

V prostorách školního dvora je postavena kotelna, nachází se zde prostory na vyřazený materiál 

apod. Dvůr je uzamčen vraty. Bezpečnostní zařízení školy je napojeno na městskou policii 
Ţidlochovice. Zabezpečovací systém je dvakrát ročně kontrolován firmou, která jej namontovala. 

V době vedlejších a hlavních prázdnin a o víkendech je budova školy pro ţáky a rodiče 

uzavřena. 

 
 

 

Tento provozní řád vstupuje v platnost 5.9.2015, nahrazuje Provozní řád č.j: 2/2009 

 
 

V Blučině 5.9.2015                                                              Mgr. Anna Báborová – ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


