
Provozní řád

Základní školy

( dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů )

(410/2005 Sb.vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

Předmět vymezení

Základní škola

• I. Údaje o zařízení

Adresa: 
Základní škola Amos, školská právnická osoba ul. Cihelní 6 
79201 Bruntál 

IČO: 25830635
Ředitel: Mgr. Petr Novotný
Zřizovatel: Mgr. Olga Grossmannová
Typ školy: základní
Kapacita: 5 tříd, 80 žáků
Součásti 
subjektu: 

škola
IZO: 
108012671

školní družina
IZO: 
110008731

Zájmové činnosti školy

sportovní: Sjezdové lyžování, tenis, šachy
výtvarné: výtvarný a rukodělný kroužek
výpočetní technika: počítačový kroužek
hudební a estetické: hudební kroužek

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

Vzhledem k tomu, že budova není naše, nesmíme ji vzhledem ke stávající smlouvě o pronájmu 
využívat pro jiné aktivity než je výuka a s ní spojené činnosti.

II. Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži od 6:30 do 16:00

• Školní družina

využití: žáci 1. - 5. třídy
ranní družina: 6:00 - 8:00
odpolední družina: 11:30 - 16:00

• Pobyt venku



časové zařazení: 14:00 - 16:00
délka pobytu: 60 - 120 min.
způsob využití pobytu venku: procházky, hry, sportovní činnosti

• Vyučování

začátek vyučování: 8:00
konec vyučování: 12:40 

• Vyučovací hodina

délka vyučování: 45 minut
způsob výuky: tradiční

• Počet hodin v jednom sledu

1. třída: 4 hodiny

2. - 5. třída: 
 4 - 5 
hodin

• Přestávky

1. přestávka: 8:45 - 9:10
2. přestávka: 9.55 - 10:05
3. přestávka: 10:50 - 11:00
4. přestávka: 11:45 - 11:55

Možnost pobytu venku

Kdykoliv, vždy pod dohledem učitele nebo vychovatele.

Režim práce s počítačem

Pro žáky - zařazení v rozvrhu : viz rozvrh počítačové učebny (výuka v rámci ČJ,M,AJ aj.)

V rámci počítačového kroužku.

Reedukační péče pro žáky s SPC.

Pro pedagogické pracovníky - dle rozvrhu učebny výpočetní techniky – s vědomím správce učebny.
Jinak kdykoliv je potřeba.

Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu : 1 - 2 hodiny

III. Režim stravování včetně pitného režimu

způsob zajištění oběda: školní jídelna při Základní škole, Cihelní 6, Bruntál, 792 01
doba vydávání oběda: 11:45 - 14:00
vydávání obědů pro naše děti: 12-00 - 13:30
režim školních svačin: každý žák si zajišťuje svačiny sám z domova

Pitný režim

zajištění pitného 
režimu: 

a)rozvody pitné vody v učebnách



b)v rámci školních svačin

c) pitný režim školy

sortiment: teplé nápoje
frekvence podávání 
nápojů: 

kdykoliv při celodenním pobytu ve škole

manipulace s nápoji: ŠJ - dle platných hygienických norem

IV. Podmínky pohybové výchovy

počet a kapacita 
tělocvičen: 

škola nemá žádnou tělocvičnu, pronajímá si tělocvičny ZŠ Cihelní, Bruntál
– viz. smlouva o pronájmu

další prostory pro 
cvičení: 

nejsou

vybavení tělocvičen: odpovídá pronajímatel
venkovní sportoviště: odpovídá pronajímatel

Zařazování hodin tělesné výchovy

• Počet hodin TV v jednotlivých ročnících

1. ročník: 2 hodiny týdně
2. ročník: 2 hodiny týdně
3. ročník: 2 hodiny týdně
4. ročník: 2 hodiny týdně
5. ročník: 2 hodiny týdně

Výuka plavání

Zajištění výuky - prostřednictvím učitelů dodavatele, Ing. Josef Petrík- PLAVECKÁ ŠKOLA, 
Jesenická 732/51, Bruntál, IČO - 19000146
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