Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

Provozní řád
Základní škola Libice nad Cidlinou je úplná ZŠ s devíti ročníky, s jednou až dvěma třídami
v každém ročníku. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna.
Adresa školy: Školní 465, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČ: 45831688
Ředitelka: Mgr. Lenka Kuncová, zástupce ředitelky: Mgr. Jiřina Pohořálková
Stravování žáků pro školu zajišťuje školní jídelna
Kapacita školy je 270 žáků, školní družina má kapacitu 60 žáků.
A. Provoz školy
1. Škola se pro žáky otevírá v 7:35 hodin, žáci 1. stupně mohou chodit ráno od 7,00 do
školní družiny.
2. Vyučování začíná v 8:00, odpolední vyučování ve 13:30 a končí v 15,10.
3. Přítomnost pedagogických pracovníků je stanovena Pracovním řádem pro zaměstnance
škol a školských zařízení, vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb. Pro zastupování je
stanoven rozvrh pohotovostí. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni být přítomni ve škole
nejpozději 15 minut před zahájením jejich přímé vyučovací nebo výchovné činnosti.
4. Školní družina se pro žáky ráno otevírá od 7,00 do 7,45, odpoledne od 11,50 do 16,00 Je
určena pro žáky prvního stupně školy, v případě většího zájmu přednostně pro žáky 1. – 4.
ročníku. Má dvě oddělení. Dle možností se denně zařazuje pobyt žáků venku.
5. Školní klub je pro žáky 2. stupně, příp. 5. třídy otevřen denně od 12,00 hodin, v pondělí až
čtvrtek do 16,00 a v pátek do 15,00 hodin.
B. Organizace vyučování
1. Rozvrh hodin a přestávek v základní škole:
vyučovací hodina
Přestávka
1.
8,00 – 8,45
8,45 – 8,55
2.
8,55 – 9,40
9,40 – 10,10
3.
10,10 – 10,55
10,55 – 11,05
4.
11,05 –11,50
11,50 –12,00
5.
12,00 –12,45
12,45 –12,55
6.
12,55 – 13,40
12,45 – 13,30
7.
13,30 – 14,15
14,15 – 14,25
8.
14,25 – 15,10

C. Hygienický režim – základní škola
1. Režim je stanoven organizací vyučovacích hodin a přestávek, v nichž je zabezpečena
dostupnost hygienických potřeb včetně pitného režimu prostřednictvím dvou nápojových
automatů v budově ZŠ a programem mléko do škol ve školním klubu. O velké přestávce po
druhé vyučovací hodině je zabezpečena možnost aktivního odpočinku a pohybu žáků (viz
školní řád). Dále týdenním učebním plánem se zařazením výuky tělesné výchovy.

2. Ve vyučování učitelé zařazují činnosti vedoucí k odstranění únavy.
3. Režim práce s počítačem – dbá se na to, aby žáci nestrávili v rámci výuky u počítače delší
souvislou dobu než dvě vyučovací hodiny. Rozestavení PC v učebně odpovídá obecným
hygienickým pravidlům.
4. Vyučování předmětu praktické činnosti se dělí do skupin chlapci/dívky, provádí se jednou
za dva týdny dvě vyučovací hodiny nebo jedna vyučovací hodina týdně a činnost je
přizpůsobena schopnostem jednotlivých věkových skupin a pohlaví žáků.
5. Podmínky pohybové výchovy – pro tělesnou a pohybovou výchovu se využívají dvě
učebny TV v suterénu školy, školní atrium, travnaté hřiště u školy a tělocvična Sokola Libice
n/C. na základě nájemní smlouvy. Počet a umístění hodin TV je dáno rozvrhem hodin
vydaným ředitelem školy.

Platnost od: 5. 1. 2008. Projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2019.

Mgr. Lenka Kuncová
ředitel ka

