Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvková organizace

Provozní řád
1. Údaje o škole:
Název: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Adresa: Mitušova 16 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 70631735
DIČ: CZ 70631735
Ředitel školy: Mgr. Martin Pail
Zástupce: Mgr. Blanka Blahutová
Telefon/fax: 596 716 504
Mobil: 736 761 940
Email: pail@zsmitusova16.cz
WWW: www.zsmitusova16.cz
Typ školy: úplná základní
Kapacita: 600 žáků

2. Režim dne
Škola: od 7.40 do 15.20
ŠD: od 6.00 do 7.45. a od 11.40. do 17.00
Zájmové kroužky pro děti: od 14.00 do 17.00
Pronájem školy (Tv, učeben a auly): od 15.00 do 21.00
ŠJ pro žáky: od 11.40. do 14.00
ŠJ pro cizí strávníky: od 11.00-11.40 a od 14.00-14.20 hodin
Dojíždění dětí:
max. vzdálenost: 10 km
druh dopravy: MHD
ŠD: pro 1.-5. třídy
ŠK: pro 6.-9. třídy
Vyučovací hodina:
délka: 45 minut
způsob výuky: tradiční
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: každá třída má svou kmenovou třídu. K přemisťování třídy
dochází pouze tehdy, jestliže výuka probíhá ve specializované učebně.
Počet hodin v jednom sledu: pro I. stupeň: 5 hodin
pro II. stupeň: 6 hodin
Přestávky:

1. 7.45-8.00
2. 8.45.-8.55
3. 9.40.-10.00
4. 10.45.-10.55
5. 11.40.-11.50
6. 12.35.-12.45
7. 13.50-14.00
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním:

12.35-13.05

Režim práce s PC:

zařazení v rozvrhu: dle potřeby vyučujícího
počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: max. 2
Režim pracovního vyučování:
zařazení: na 3. až 6 . vyučovací hodinu
délka trvání v jednom sledu: max. 2 hodiny
možnost očisty: ano
doporučení žákům nosit pracovní oděv
3. Režim stravování
Způsob zajištění oběda: vlastní jídelna
Doba vydávání oběda: od 11.00.-14.00
Možnost doplňkového občerstvení: nápojový automat pro studené nápoje
nápojový automat pro mléčné výrobky
Pitný režim: nápojové automaty

4. Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen: 2
Kapacita tělocvičny velké: 30 žáků
Kapacita tělocvičny malé: 10 žáků
Vybavení tělocvičny: šatny, WC, sprchy
Počet venkovních hřišť: 1
Kapacita hřiště 60 žáků
Vybavení hřiště: atletický ovál, doskočiště, hřiště na basketbal a na házenou
Zařazování hodin tělesné výchovy: od 1 do 8 vyučovací hodiny
Počet hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně
Výuka plavání:
ve 2. ročníku od února do června
ve 3. ročníku od září do ledna
Plavecký bazén: ZŠ A. Kučery

V Ostravě dne 1.9. 2013

……………………………………….
Mgr. Martin Pail, ředitel školy

