Základní škola a Mateřská škola
Teplýšovice, okres Benešov

Provozní řád málotřídní školy
Č.j.:

Účinnost od:1.9.2014

Spisový znak:

Počet příloh:

Změny:

1. Údaje o zařízení:
Typ školy:Málotřídní základní škola s 1.-5. roč. a s jedním oddělením školní družiny
Kapacita školy:32 žáků
Nepovinné předměty: Sportovní hry
Zájmové činnosti:zájmové kroužky- anglického jazyka
- výtvarný ( keramický )
- sportovní
- taneční
- náboženství římsko-katolické
- žáci naší školy rovněž navštěvují oddělení ZUŠ
zřízené v obci Teplýšovice, hudební
obor klavír, zobcová flétna, violloncello, TJ
Sokol Teplýšovice – oddíl kopané, klub Téčko
zřízený obcí Teplýšovice
Budova a školní pozemek se rovněž využívá i k mimoškolním aktivitám např. organizace Dne dětí či letní stanové táboření.
2. Režim dne:
Vyučování začíná v 7.40 hod., dopolední vyučování končí nejpozději ve 12.55 hod.
Oběd : 11.15 – 13.15hod.
Školní družina: ranní: 6.45 – 7.25 hod., zajištěna pedagogickým dozorem
odpolední: 11.15 – 16.30 hod.,
Pobyt venku se uskutečňuje dle momentálního počasí, jak v hodinách TV, tak i ve
školní družině.
Po každé vyučovací hodině následuje přestávka v délce 5-10 minut (dle rozvrhu), po
druhé vyučovací hodině je přestávka v délce 20 minut – dle počasí děti tráví na školní
zahradě.
Režim práce v pracovních činnostech: hodina je většinou zařazena na konec
dopoledního vyučování, pozemek nelze obdělávat ( přítomnost radonu ) ze
zdravotních důvodů. Režim práce s PC: využití školních počítačů v hodinách českého
jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy, prvouky, odpoledne pak v družině dle
zájmu a rozložení odpočinkové činnosti.
3. Režim stravování včetně pitného režimu:
Stravování je zajištěno: ze školní jídelny, která sídlí v budově MŠ vzdálené asi 300m
se dováží obědy.
Výdej obědů: 11.15 – 13.15 hod.

Školní svačiny si žáci nosí z domova, ve škole si mohou předplatit dotované školní
mléko či jiné mléčné výrobky v rámci projektu „Mléko do škol“, 2 x do měsíce
dostávají ovoce v rámci projektu „Ovoce do škol“ , na odpoledne je zajištěn pitný
režim – čaj nebo šťáva ze ŠJ.
Pitný režim: na dopoledne si žáci nosí pití z domova + mohou si zakoupit školní
mléko až 5x týdně, na odpoledne je zajištěn čaj nebo šťáva ze ŠJ.
4. Podmínky pohybové výchovy:
Škola nemá vlastní tělocvičnu – využívá místní sokolovnu a fotbalové hřiště a školní
hřiště za budovou školy, které se využívá k míčovým hrám a odpoledním aktivitám
školní družiny.
Žáci 1. a 5. roč. absolvují plavecký výcvik v rámci hodin TV ( 10 hodin ) v plaveckém
bazénu v Benešově, pro 2.-3.roč. Tento výcvik je hrazen z provozních prostředků.
Dle možností a počasí učitelé se žáky chodí plavat, bruslit, bobovat, sáňkovat.
Počet hodin TV odpovídá ŠVP ZV „Škola hrou“, hodiny jsou převážně zařazeny do
posledních dopoledních vyučovacích hodin.
V rámci vyučování se zařazují i tzv. tělovýchovné chvilky ( začátek vyučování, dále
dle aktuální potřeby ).
Od školního roku 2014/2015 byl zaveden nový nepovinný předmět Sportovní hry.
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