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Provozní řád školy 
 
 
 
Vymezení provozního řádu školy 

Dle Zákona č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění následných úprav, stanovuji pro uvedenou základní školu provozní řád, 
který v souladu s § 7 odst. 2 tohoto zákona upravuje vzhledem k věkovým a fyzickým 
zvláštnostem dětí  
a) režim dne žáků školy,  
b) podmínky jejich pohybové výchovy a otužování,  
c) režim jejich stravování včetně pitného režimu. 
 
Údaje o škole 

Název:  Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná  

Sídlo:  Kpt. Jasioka 57   735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
Telefon: 596440584  
E-mail: reditel@zsjasioka-havirov.cz   
IČO:   61988600  
Ředitel:    Mgr. Petra Židková  
Statutární zástupce:  Mgr. Miroslava Przeczková   

Typ školy: úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem 

Kapacita: základní škola:  300 žáků 
  školní družina  : 75 žáků 

 
 
 Odborné učebny:  
učebna fyziky a chemie, cvičná kuchyňka, učebna AJ, učebna zeměpisu, tělocvična, žákovská 
dílna, počítačová učebna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, multimediální 
učebna, keramická dílna, žákovská knihovna, studovna.  
 
Zájmové činnosti organizované na škole: 
Na škole je organizována činnost řady zájmových útvarů, sportovních i nesportovních 
kroužků (každoročně cca 10), které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy i externisty. 
 
Využívání školní budovy a areálu školy k dalším aktivitám: 
Pro žáky je v průběhu školního roku organizována další mimoškolní činnost. Ke sportovním 
aktivitám je kromě tělocvičny využíván i dvůr školy a nedaleké veřejné sportoviště pro 
míčové hry. Dále je využíván areál školní zahrady, ve kterém se nachází „přírodní učebna“.
  
 
Režim dne: 

Žákům školy je škola dle potřeby přístupna v pracovních dnech v době od 7,00 do 18,00 hod. 

Dojíždění dětí: 
Školu navštěvují žáci bydlící v okolí školy a žáci dojíždějící městskou autobusovou dopravou 
z jiných částí města a přilehlých obcí. 
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Škola: 
Vyučování: začátek výjimečně v 7.00 hod. (0. vyuč. hodina), převážně v 8.00 hod.  

ukončení odpoledního vyučování (dle rozvrhu) nejpozději v 16.30 hod.          
(9. vyuč. hodina) 

Vyuč. hodina: délka 45 min. 
Střídání pracovních míst při výuce: využívání „přírodní učebny“ a odborných učeben pro 

jednotlivé předměty 
Počet hod. v jednom sledu dle rozvrhu hodin: 
           1. roč.   4 hod. 
          2. - 5. roč. 5 hod. 
          6. - 9. roč. 5 hod. 

Přestávky-zvonění:  0.   7.00 - 7.45   5.  11.45 – 12.30 
    1.   8.00 – 8.45  6.  13.00 – 13.45 
    2.   8.55 – 9.40  7.  13.55 – 14.40 
    3.  9.55 – 10.40  8.  14.50 – 15.35 
    4. 10.50 – 11.35  9.  15.45 – 16.30 
                            mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka 30 minut 
 
Režim práce s počítačem: v 5. – 9. ročníku je zařazena 1 vyučovací hodina informatiky týdně. 
Režim vyučování předmětu svět práce:  
                                                              -   možnost očisty - po skončení výuky umytí rukou
   
                                                              - používání ochranných osobních pracovních       
prostředků - vlastní pracovní oděv a obuv žáků 
 
 
Školní družina: 
Využití: žáci 1.- 5. ročníku, v případě volné kapacity možnost využití i pro žáky II.  

stupně, děti z přípravné třídy 
Ráno:  nástup dětí možný od 6.30 do 7.40 hod. 
Odpoledne: provoz od 11.35 do 16.00 hod. 
 
 
Pobyt venku: 
Školní družina využívá k pobytu venku především areál školní zahrady v době od 14 do 15 
hodin. 
K výuce žáci školy využívají také „přírodní učebnu“ na školní zahradě. 
Děti z přípravné třídy pobývají denně (za příznivého počasí) venku, k dispozici mají 
vyhrazeny hodiny v tělocvičně. 

 

 

 

4.Podmínky pohybové výchovy 

Tělovýchovná zařízení školy: 
Tělocvična, relaxační místnost, školní dvůr, areál pro skok daleký, nedaleké veřejné 
sportoviště, stoly na stolní tenis. 
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Tělocvična: 
těl. nářadí – dobré vybavení 
těl. náčiní – průměrné 
k dispozici nářaďovna  
dvě tělocvičné šatny se sprchami, hygienická zařízení  

Výuka TV:  
zařazení hodin povinné výuky TV -  počet hod. TV v ročnících:  2 
Další tělesné aktivity: 
výuka plavání – organizována ve spolupráci s plaveckou školou- zařízením Správy 
sportovních a rekreačních zařízení města v bazénu Šumbark – pro 2. a 3. ročníky v rozsahu 20 
hod. za školní rok 
relaxační těl. chvilky -  zařazovány dle situace s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám 
učiteli v hodinách na 1.i 2.stupni 
stolní tenis o přestávkách 
lyžařský výcvik – organizován jednou ročně (v případě dostatečného zájmu žáků) pro žáky II. 
stupně 
 
Mimoškolní využití zařízení: 
sportovní zájmové útvary a kroužky 
sportovní aktivity školní družiny 
 
 
Režim stravování včetně pitného režimu  

Stravování:  
• možnost obědvat ve vlastní školní jídelně - škola vlastní kuchyň  
• výdej a konzumace oběda probíhá v době 11.40  - 13.10 hod. 
• ve škole se stravují žáci, zaměstnanci školy, důchodci a cizí strávnici 
• svačiny si žáci nosí z domu 

• škola je zapojena do projektu Ovoce do škol – dodávka čerstvého ovoce jednou 
měsíčně pro žáky 1. stupně 
 

Pitný režim:  
Pitný režim je pro žáky zajištěn v době vyučování převážně vlastními nápoji, ve všech 
prostorách školy je k dispozici pitná voda z veřejné sítě. Při konzumaci oběda jsou k dispozici 
nápoje ve školní jídelně, která dodává nápoje i pro odpolední činnost školní družiny.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petra Židková, ředitelka školy                        Mgr. Eva Bečvaříková       
                                                                                            za odborovou organizaci 


