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23.2.   

PROVOZNÍ ŘÁD-ZŠ LADA 
Č.j.:            Spisový / skartační znak            ZSCL/632/20         1.2.1.       A5 

Vypracoval: PhDr. Radek Častulík, ředitel školy  

Schválil: PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 24.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2020 

 
 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

Podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 

Provozní řád upravuje režim dne, zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti žáků, stanovuje 

podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu 

(§7, odst. 2 zák. o ochraně veřejného zdraví). 

 

PŘEDMĚT VYMEZENÍ 

 

I.ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ: 

 

Základní škola Česká Lípa, Šluknovská 2904 IČO:  482 830 70 

Telefon: 487521763 

e-mail:  info@zslada.cz 

Ředitel: PhDr. Radek Častulík 

Zástupci: Mgr. Zdeněk Choma 

  Mgr. Pavlína Pavlíčková 

 

Typ školy: základní škola s právní subjektivitou 

 

Kapacita: škola   750 žáků 

školní družina  120 žáků 

školní jídelna  900 jídel 

mailto:info@zslada.cz
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Zájmové činnosti školy: 

 

Kroužky: zdravotnický, peer aktivistů, keramický, výtvarný, korálkování a výtvarné 

techniky, míčové hry I., II., Florbal I., II., turistický, cvičení s hudbou, volejbalový I., II. 

 

Sportovní vyžití: 

- Sportovní kroužky 

- školní soutěže a turnaje pro všechny žáky (1.-9.tříd) 

- soutěže, turnaje v okrese, v regionu 

- sportovní činnost ŠD 

- sportovní akce ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Lada 

- víkendové sportovní akce 

- výlety a pobyty v přírodě zaměřené na sportovní aktivity – velké množství volnočasových 

aktivit pro děti a rodiče – viz kalendář školy (LVK, turistické výpravy, aj.) 

 

Využívání školního zařízení pro jiné aktivity: 

- denní volné využívání venkovního sportovního areálu po celý rok – 

systém:„OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ“ 

- stravování cizích strávníků ve ŠJ (příchozí ze sídliště Lada, studenti SPŠ) 

- ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Lada – výlety, ozdravné pobyty, víkendové akce, 

sportovní a zábavné hry 

- pronájem tělocvičen sportovními subjekty z řad široké veřejnosti 

-  

II. REŽIM DNE: 

 

Dojíždění žáků: 

- do školy dojíždí 25 žáků - z různých obvodů města Česká Lípa 

 - z okolních vesnic a měst 

 

- maximální vzdálenost je 8 km 

- druh dopravy: autobusy městské dopravy, linkové autobusy, os. auta (rodiče) 

 

Školní družina: 

- 4 samostatná oddělení – zařazeny děti 1. – 3. roč. – kapacita: 120 žáků 

- provoz:  - ráno od 6,30 hod. – otevřena 2 oddělení 

 - odpoledne do 16,30 hod. 

 - od 15,45 hod. v provozu 1 oddělení 

- denní pobyt venku (pokud nejsou špatné rozptylové a klimatické podmínky a není 

odpolední vyučování): - 13,45 – 15,00 hod. 

- pobyt venku využíván: - volné pohybové aktivity 

- organizování sportovní soutěže 

- vycházky do nejbližšího okolí školy 

 

Začátek vyučování: 

Zahájení pravidelného vyučování je v 8,00 hod.  

(výjimky: laboratorní práce – vždy od 7,00 hod.) 

Ukončení vyučování: 

- nejdříve v 11,40 hod. (4 vyuč. hodiny) 

- jednotlivé třídy končí podle rozvrhu hodin 
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- nejpozději se končí v 15,20 hod. 

 

Vyučovací hodina: 

- délka trvání: 45 min. 

- způsob výuky: uplatňuje se tradiční a netradiční přístup 

- dílčí testy jsou zařazovány průběžně do systému opakování a hodnocení vědomostí 

- termíny velkých prověrek  a čtvrtletních prací žáků koordinují třídní učitelé 

 

Přestávky: 

- jsou vkládány po každé vyučující jednotce 

- délka trvání:  -většinou 10 minut 

 - po 2. vyučující hodině 20 minut 

 - mezi dopoledním a odpoledním vyučováním  55 minut 

- pobyt venku o přestávkách: - odpočinkové plochy, školní asfaltové hřiště 

- polední přestávky – školní asfaltové hřiště, odpočinkové 

plochy 

 

Práce s počítačem: 

- v rámci rozvrhu vyučování informatika a dále dle potřeby v ostatních předmětech 

- každá skupina 1x za 14 dnů 2 hod. v učebně informatiky 

- kroužky informatiky  

 

 

Režim pracovního vyučování: 
- PV zařazeno do denního cyklu od 10,00 a nejpozději končí v 15,20 hod. 

- v jednom sledu mají žáci 1 – 2 vyučovací hodiny 

- v průběhu práce jsou zařazeny 2 přestávky na odpočinek 

- po skončení pracovních činností mají žáci možnost si umýt ruce 

- pracovní oděvy si žáci přinášejí svoje, při práci v dílnách používají navíc ochranné zástěry 

- vyžaduje-li to charakter práce, používají žáci ochranné rukavice 

 

III. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 
 

Stravování: 

- žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně 

- obědy pro žáky a zaměstnance školy se vydávají od 11,40 do 14,00 

- cizí strávníci se stravují od 11,40 do 14.,00 – mají vyhrazené stoly, mohou si odnášet jídla 

přes ulici (jídlonosiče 11,25-11,40) 

 

Pitný režim: 

Zajištění pitného režimu: 

- děti si přinášejí vlastní pití z domova 

- ve ŠD – na každém oddělení má každé dítě svůj hrneček, volně si dělají „šťávu“ (sirup) 

- děti se mohou napít i v průběhu vyučování  

- instalován jeden občerstvovací automat se sortimentem chlazených nápojů bez kofeinu 
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IV. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY 
 

Počet a kapacita tělocvičen: 

- 2 tělocvičny – rozměry 12x24m 

- 2 nářaďovny – vybavení dostatečným množstvím a kvalitním nářadím 

- výborně vybavený sklad tělovýchovného náčiní 

- k šatnám přísluší 2 umývárny se sprchovými boxy 

 

Venkovní sportovní areál: 

- atletický ovál (250m), doskočiště pro skok daleký, sektory pro vrh koulí a hod míčkem 

- travnatá plocha na kopanou 

- hřiště na volejbal a beach-volejbal 

- asfaltové hřiště pro basketbal, tenis a streetball 

 

Herna stolního tenisu: 

- venkovní stůl na stolní tenis 

 

Hodiny tělesné výchovy: 

- jsou zařazovány v denním cyklu od 1. vyuč. hodiny 

- poslední vyuč. hodina končí v 15,20 hod. 

 

Počet hodin v ročnících: 

- většinou se učí 2 hodiny povinné tělesné výchovy 

- ve třídách 6. – 8. ročníku + 1-2 hod. ( volitelné Sh)  

 

Výuka plavání: 

- organizována ve 2. a 3. roč. – vždy I. pololetí školního roku (září – leden 20 hod.) 

-  

Kompenzační cvičení v hodinách: 

- zařazováno především v 1. – 4. ročníku 

 

Využití přestávek: 

- Volné aktivity žáků s možností pohybu po podlaží  

- dozírající učitel pouze usměrňuje 

- herní prvky- stolní fotbal, stoly na stolní tenis, aj. 

 

Otužování: 

- hodiny tělesné výchovy venku za zhoršených klimatických podmínek 

- větrání: v učebnách, v tělocvičnách 

- plavecký výcvik, pobyt na horách (LVK) 

 

Mimoškolní využití zařízení na pohybovou aktivitu: 

 

Tělocvičny: 

- sportovní kroužky 

- turnaje v různých sportech: volejbal, basketbal, florbal, vybíjená, kopaná 

 

Herna stolního tenisu: 

- volné hraní a neorganizovaný trénink žáků 

- turnaje 
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Venkovní sportovní areál: 

- denní využívání zařízení dětmi ze sídliště Lada a Sever – systém „OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ“ 

- pronájmy volejbalového kurtu a hřiště na beach volejbal 

- využití sportovními oddíly: atletika, kopaná 

Závěrečná ustanovení 

1. provozní řád je umístěn na elektronickém disku SBOROVNA, na místě trvale přístupném 

všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 

24.8.2020 Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení 

zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční 

veřejné prověrky BOZP. 

2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

3. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: 

4. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

5. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí 

Spisovým a skartačním řádem školy.  

6. Směrnice nabývá účinnosti dnem :_1.9.2020 

 

 

 

V České Lípě dne 21.8.2020 
 

 

PhDr. Radek Častulík 

ředitel školy 

 


