
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Školní rok 2022 – 2023 
 
 
Předmět vymezení:  Základní škola 
 
 
I. Údaje o zařízení  
 
 Základní škola a mateřská škola Chválenice, příspěvková organizace 
 332 05 Chválenice  
 tel. 377 992 122 
 mob.: 602 162 588 
 email: zs-chvalenice@volny.cz 
 ředitelka školy: Mgr. Martina Pousková 
 zástupkyně ředitelky: Markéta Nachtmanová 
 
 
Typ školy: Základní škola 
Kapacita: 60 
 
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití: kroužek anglického jazyka pro 
začátečníky a pokročilé, němčina hrou, kroužek šikovných rukou a sportovních aktivit  
 
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: 

• Slavnostní zahájení školního roku – září 
• Mikulášská nadílka – prosince 
• Vynášení Morany – březen 
• Pálení čarodějnic – březen 
• Oslava Den Země a den matek – duben 
• Oslava Dne dětí – červen 
• Slavnostní zakončení školního roku – července 

 
 
II. Režim dne1 
 
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži (od 7:00 do 16:00) 
 
Začátek vyučování: 7:30 hod. 
Ukončení vyučování: 16:00 hod. 
 

 
1 vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanový hygienické požadavky na prostory a provoz 
zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže,  



Vyučovací hodina: 45 minut 
Způsob výuky: tradiční, projektové vyučování, kooperativní vyučování, výuka v blocích, 
didaktické hry a práce na počítačích  
Počet hodin v jednom sledu: 6 bez odpoledního vyučování  
 
Přestávky:  
Zařazení v režimu: po každé vyučovací hodině 
Délka trvání: malá přestávka 10 min., velká přestávka mezi druhou a třetí vyučovací hodinou 
20 min. (pokud probíhá výuka v blocích 1. a 2. vyučovací hodinu, je velká přestávka 30 min.) 
Mezi 4. a 5. vyučovací hodinou je přestávka 5 min., aby žáci stačili oběd a případný odjezd 
autobusu. V případě příznivého počasí se velká přestávka uskuteční na zahradě školy.  
 
Režim práce s počítačem: 
Po skončení zadané práce mají žáci při výuce možnost pracovat na počítači (tabletu), mají 
také možnost na počítači (tabletu) vyhledávat potřebná data kdykoliv při výuce. Od 2. ročníku 
je do výuky zařazen podle ŠVP ZV předmět informatika. Případné poškození počítače 
(tabletu) žák ihned hlásí přítomnému učiteli.  
 
Režim pracovních činností, výtvarné výchovy: 
Zařazení: třetí, čtvrtá a pátá hodina výuky 
Délka trvání v jednom sledu: jedna hodina, max. dvě hodiny v případě výtvarné výchovy 
Možnost očisty: přímo ve třídě. 
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: zástěry 
 
 
III. Režim stravování včetně pitného režimu 
 
Stravování:  
Způsob zajištění oběda: vlastní jídelna 
Doba vydávání oběda: od 11:10 do 13:30 hod. 
Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: neomezena 
 
Pitný režim: 
Zajištění pitného režimu: školní jídelnou (voda, čaj, mléko, atp.), dotované mléko a mléčné 
výrobky pro žáky 1. - 5. třídy 
Frekvence podávání a způsob: kdykoliv během vyučování 
Manipulace s nápoji: termo nádoba  
 
IV. Podmínky pohybové výchovy 2 
 
Počet a kapacita tělocvičen: jedna 
Hygienické zařízení je umístěno v přízemí i v 1. patře, šatna v přízemí školy. 
Počet a kapacita hřišť: jedno travnaté a školní dvůr 
Vybavení hřišť: průlezky, branky 
Zařazování hodin tělesné výchovy: třetí, čtvrtá, pátá a šestá hodina 
Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících: dvě  

 
2 vyhláška č. 108/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kterou se stanový hyg. požadavky 
na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. 



Výuka plavání: 3., 4. a 5. třída v rozsahu 10 dvouhodin v plaveckém bazénu na Slovanech  
 
Další aktivity: 
 

§ bruslení a sáňkování ve volné přírodě 
§ tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách 
§ v případě příznivého počasí - využití velkých přestávek k neřízené pohybové aktivitě 

žáků 
 
Pohybový režim mimo školu: fotbalový oddíl a oddíl hasičů 
 
 
Ve Chválenicích dne 1. 9. 2022 
 
 
Mgr. Martina Pousková  
ředitelka školy  
 
 


