Organizační řád školy

V Kravařích dne 1.9. 2010

1.

Organizační řád školy
I.
Název zařízení:

Údaje o zařízení:

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600 143 040
IZO :

102 432 368

IČO :

70940088

Adresa :

Komenského 14 , 747 21 Kravaře

Telefon :

553 671 683 , 605 152 097

E - mail :

reditel@zskravare.cz

WWW:

www.zskravare.cz

Ředitel :

Mgr. Tomáš Dorazil

Zástupce :

Mgr. Václav Calábek

Typ školy :

Základní škola vyučující podle Školního vzdělávacího programu:
Škola pro ţivot

Kapacita školy :

710 ţáků

Zájmové kroužky: pracují ve škole pod vedením učitelů a vychovatelů ŠD, převáţně však pod
hlavičkou CVČ Kravaře
Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy:
Vyuţití tělocvičny pro různé obecní organizace, sportovní kluby
i pro soukromé osoby.
Řídí se řádem tělocvičny a přilehlých prostor.
Stravování ve školní jídelně pro cizí strávníky:
Stravují se současně s našimi ţáky, při malém počtu harmonogram
výdeje oběda nenaruší.

II. Režim dne
dle vyhlášky 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na prostory, a provoz zařízení pro
výchovu a vzdělávání dětí a mládeţe. Škola se otevírá v 7 00 hod

2.
Provozní řád týkající se správních zaměstnanců:
Provozní řád výdejny stravy:
Provozní řád týkající se pedagogických pracovníků:

viz školní řád a pracovní povinnosti
viz školní řád a pracovní povinnosti
viz školní řád pro PP

Učitelé přicházejí do školy nejpozději 15 minut před zahájením vyučování tj. v 7 35 hod.
Podle daného rozvrhu se věnují přímé práci s dětmi - výuka, a zbylý čas věnují přípravě na ni, opravám
písemností, pedagogické dokumentaci, organizaci, kabinetům, pomůckám, kontrolám, dozorům,
doučování, konzultacím. Ze školy odcházejí nejdříve ve 13 00 hod., pokud potřebují odejít dříve,
informují o tom ředitele školy nebo jeho zástupce.
Pracovní doba výchovného poradce:

viz příloha

Pracovní doba asistentky pro práci s integrovaným žákem je shodná s pracovní dobou učitele,
který jí pověřuje pracovními úkoly. V současné době na škole nepůsobí asistent pedagoga.
Školní družina
Počet dětí:
75
Kapacita:
75
Vyuţití:
1. - 5. třída
Ranní druţina: 6 30 - 8 00
Odpolední druţina: 11 30 - 16 00 ,
Pobyt venku: Vţdy za příznivého počasí v zimě i v létě
Za nepříznivého počasí v místnosti ŠD nebo v tělocvičně (dle obsazení)
Vyuţití pobytu venku: závodivé hry, soutěţe, vycházky
Délka pobytu: většinou od 12 30 hod do 15 30 hod
Škola:
Začátek vyučování:
Ukončení vyučování:
Rozvrh hodin a přestávek:

7 50
13 25
7 35
7 45
7 50 - 8 35
8 35 - 8 45
8 45 - 9 30
9 30 - 9 50
9 45
9 50 - 10 35
10 35 - 10 45
10 45 - 11 30
11 30 - 11 45
11 40
11 45 - 12 30
12 30 - 12 40
12 40 - 13 25
13 25 - 13 35
13 35 - 14 20
14 20 - 14 30
14 30 - 15 15

1. zvonění ţáci přicházejí ze šaten do tříd
2. zvonění - příprava na vyučování
1. hodina
1. krátká přestávka
2. hodina
velká přestávka
zvonění - příprava na vyučování
3 hodina
3. přestávka
4. hodina
4. přestávka - druhá velká přestávka
zvonění - příprava na vyučování
5. hodina
5. přestávka
6. hodina
6. přestávka
7. hodina
7. přestávka
8. hodina

3.
Způsob výuky: podle školního vzdělávacího programu „Škola pro ţivot“
Frekvence střídání pracovních míst při výuce:
Ve škole jsou odborné učebny informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků,
školní dílna a multimediální učebna s interaktivní tabulí, do kterých se ţáci během přestávek stěhují.
Počet hodin v jednom sledu: max. 6
Možnost pobytu venku: ţáci 1. - 5. třídy tráví v případě přijatelného počasí dlouhé přestávky
venku na školním hřišti a přilehlých travnatých plochách.
Možnosti relaxace v průběhu přestávek: návštěva školního bufetu.
Režim práce s počítačem:
Zařazení v rozvrhu předmět informatika.( 5. - 9. ročník )
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: 1
Počítačová učebna je k dispozici zájemcům, aţ na výjimky, kaţdé odpoledne.
Režim pracovního vyučování a práce na pozemku:
Zařazení v rozvrhu hodin.
Délka trvání v jednom sledu: 2 hod
Přestávky: 2 hodiny bez přestávky = 90 min, potom 20 min. přestávka na hygienu a odpočinek
Moţnost očisty: samostatný koutek s umývadly ve skleníku, školní dílně, v malé tělocvičně a v hale.
Pouţívání osobních ochranných prostředků: školním řádem školy předepsán pracovní úbor.

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:
Způsob zajištění: vlastní školní jídelna
Doba vydávání oběda: 11 30 - 14 00
doba vymezená pro konzumaci oběda: neomezená - pokud ţák přijde do 14 00
Možnost doplňkového občerstvení: pro ŠD zajištěn na odpolední hodiny čaj a chlazené nápoje,
případně ovocné, zeleninové saláty nebo ovoce, které bývají dodávány navíc k
obědu.
O přestávkách v dopoledních hodinách mají ţáci moţnost občerstvit se ve
školním bufetu
Pitný režim:

Je zajištěn výše uvedeným.

Druh nápojů:

Bufet - limonády, minerálky a ovocné nápoje.

Mléčné přesnídávky: mléko přestalo být dotované státem a automat byl firmou odvezen.

4.

IV. Podmínky pohybové výchovy
Podle vyhlášky č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na prostory
a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeţe.
Počet tělocvičen:
2
Kapacita tělocvičny: hala 70 ţáků, malá tělocvična 40 ţáků
Vybavení:
hrazdy, koše na basketbal, kruhy, tyčová šplhadla, šplhadla s lany, ţebřiny, švédské
lavičky, sklopná kladina, kladina na nohách, kozy, švédské bedny, ţíněnky,
gymnastické koberce, tyče na síť pro volejbal, nohejbal a tenis.
Hygienická zařízení: dvě šatny pro dívky a chlapce, se záchody a sprchami.
Počet hřišť:
Kapacita:

1 školní na malou kopanou, antuková atletická dráha, 2 antukové kurty,
doskočiště pro skok daleký
350 ţáků

Zařazování hodin TV: 2 hod. týdně
podle moţností a vytíţení tělocvičny v průběhu celého dopoledne, odpolední
provoz haly pro školní sportovní ligy do 16 hodin.
Harmonogram hodiny:1. Nástup, krátká pořadová příprava, motivace, poučení, cíl hodiny
2. Rozcvičení, zahřátí
3. Hlavní činnost
4. Uklidnění, relaxace
5. Nástup, zhodnocení činnosti a plnění cíle
Výuka plavání:

2. - 4. tř. v Plavecké škole „Hastrmánek“ v Kravařích

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: velké přestávky v případě příznivého počasí
tráví ţáci 1. - 5. ročníku venku.
Tělovýchovné chvilky: zařazovány pravidelně ve všech hodinách 1.-5.roč.
průběţně podle potřeby v hodinách na vyšším stupni.
Zařazování prvků otužování: teplota v tělocvičně, lehký sportovní oděv, častý pobyt venku,
větrání, ostatní moţnosti - vyběhnutí na sníh, pobyt venku v mrazu a ve sněhu je třeba
zváţit s ohledem na názor rodičů a na meteorologické podmínky (inverze apod.)
Vyţaduje to delší průpravu a přípravu - postupné zvykání.
Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu především veškeré tělovýchovné
aktivity CVČ Kravaře probíhají v tělocvičně školy, SDH, sportovní
oddíly.
Cvičení pro veřejnost v rámci prevence sociálně patologických jevů
Tělocvična : slouţí v průběhu pracovního týdne od 16 do 22 hod, v sobotu a neděli od 8 do 22 hod
sportovnímu vyţití obecních sportovních a zájmových organizací i soukromých osob za
poplatek, který stanoví a vybírá městský úřad.

5.

Řád tělocvičny

Řád TV pro žáky:
1. Ţáci přicházejí do šaten tělocvičny v průběhu přestávky – o velké přestávce aţ po prvním
zvonění !!!
2. V šatně se ukázněně převléknou do cvičebního úboru, oděv pověsí na věšáky a uloţí na lavičky.
3. Na učitele TV čekají v šatně, jakmile zazvoní na hodinu, nastoupeni na chodbě před tělocvičnou.
4. V tělocvičně bez povolení a pokynů učitele nešplhají, nelezou a necvičí na ţádném nářadí.
5. Vţdy a za všech okolností se řídí pokyny učitele a v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví dělají
pouze to, co jim bylo učitelem nařízeno.
6. Ţák nemůţe cvičit, nemá-li řádný cvičební úbor – především sportovní obuv. Pokud bude cvičební
úbor často zapomínán, bude to posuzováno jako neplnění ţákovských povinností, které můţe mít
za následek sníţený stupeň z chování.
7. Cvičební sportovní obuv nesmí mít podráţku, která dělá na podlaze černé pruhy.
8. Pokud jsou ţáci v tělesné výchově venku, berou si cvičební obuv domů a vyčistí ji tak, aby
nenosili do tělocvičny uschlé bláto a nečistoty.
9. Cvičební úbor mají ţáci ve skříních ve své třídě a berou jej nejméně jednou za 14 dnů domů
vyprat.
10.Po skončení hodiny TV mají ţáci moţnost se osprchovat, pro tento účel nosí s sebou do TV
ručník, ve sprše se v zájmu bezpečnosti chovají ukázněně, zbytečně neplýtvají vodou a nedělají
zbytečný nepořádek.

6.

Řád TV pro veřejnost
1. Klíč od vchodu do školy a od TV si vyzvedne zodpovědná osoba (tj. ta, která písemně uzavřela
smlouvu s městským úřadem) nebo její oficiální zástupce u paní správkyně ( Buličkové ) a po
skončení cvičení jej zase vrátí. Je zakázáno předávat klíč přímo další cvičící skupině !!
2. Děti a ţáci budou stále pod dohledem vedoucího cvičení, není moţno aby se bez jeho vědomí
zdrţovali mimo tělocvičny – tj. na WC, v šatnách na chodbě před tělocvičnou na školní zahradě
atd.
3. V tělocvičně se smí pouţívat pouze naprosto čistá, sálová obuv, která nezanechává černé pruhy
na parketách.
4. Fotbal je moţno hrát pouze se speciálním míčem pro sálovou kopanou.
5. V tělocvičně a ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit, poţívat alkoholické nápoje a
nealkoholické nápoje ve skleněných lahvích.
6. Před cvičením, v průběhu cvičení a po cvičení je nutné maximálně šetřit elektřinou a teplou
vodou.
7. Udrţovat pořádek v tělocvičně, ve sprchách, na WC a v šatnách. V tělocvičně pozavírat okna,
zhasnout, vrátit pouţité nářadí a náčiní na původní místa, nezaplétat lana a nedělat na nich uzly.
8. Neopírat kola o školní budovu a o skleník.
9. Kaţdé neúmyslné poškození zařízení školy, hlásí cvičící při odchodu paní správkyni a domluví
se na formě úhrady.
10. Nedodrţování těchto pravidel můţe mít za následek výpověď smlouvy a okamţité ukončení
uţívání tělocvičny.

Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy

7.

Pracovní řád výchovného poradce:
Výchovný poradce na naší škole s počtem ţáků okolo 400 učí 19 hodin. 3 hodiny z úvazku
věnuje práci výchovného poradce.
Výchovný poradce spolupracuje s třídními učiteli, získává informace o ţácích, pomáhá učitelům řešit
výchovné problémy se ţáky, je přítomen jednání učitelů s rodiči, shromaţďuje materiály o ţácích
s výchovnými problémy, s vývojovými poruchami, spolupracuje s dyslektickými asistenty, odesílá
ţádosti o vyšetření na PPP, radí ţákům v otázkách výběru povolání, dalšího studia, pomáhá jim
s vyplňováním přihlášek na školy a učiliště, spolu s ředitelem odpovídá za jejich správnost a za jejich
včasné odeslání. Pomáhá ţákům řešit jejich problémy.
Konzultační hodiny výchovných poradců:
Podle rozvrhu hodin daného roku a po schválení ŘŠ ( Mgr. Petr Theuer ).
Pondělí od 13 00 do 15 00 hodin a ve středu od 9 00 do 10 30 hodin .
O konzultačních hodinách písemně informují rodiče a viditelně je umístí na dveře své kanceláře.
Ostatní pracovní dny po předběţné domluvě po 13 30 hod.

Rozvrh pracovní doby školníka a uklízeček:
Školník: denně od 6 00 do 14 30 hod.
Dozor v šatnách vykonává denně od 7 00 do 7 35, pak dozírají pedagogové dle rozpisu.
Uklízečky:
Mají dělenou pracovní dobu denně od 5 30 do 9 hod od 12 do 16 hod.
Jejich pracovní náplň je dána pracovním řádem.

Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy

