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                                Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres  
Děčín, příspěvková organizace 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  38. PROVOZNÍ ŘÁD 

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak           /2012          A.1.                     A10  

Vypracovala: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:  25.10.2012 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25.10.2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 25.10.2012 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

  
1. Údaje o zařízení 

 
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, 407 47 
VARNSDORF 
Telefon/fax: 412 371 740, 412 384 328 
IČO: 70698180                     
Ředitel školy:   Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková       
Zástupce ředitele:  Mgr. Irena Poláčková 
 
Typ školy: státní, zřizovatel Město Varnsdorf, okres Děčín 
Kapacita: 450 žáků 
 
Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821: registrace ke dni 6.12.2004 
IČO 26282552, DIČ CZ 26982552, č.ú.78-5306790247/0100 
 
2. Režim dne 
 
Pracovní doba školního zařízení: denně od 6.15 – 16.00 hodin. 
 
Provoz aktivit žáků: denně od 14.00 – 18.00 hodin. 
 
Dojíždění žáků: maximální vzdálenost 8 km /Studánka, Horní a Dolní Podluží, Jiřetín pod 
Jedlovou/. Druh dopravy: a u t o b u s /zastávka l00 m od školy/; časový údaj:  cca 10 – 15 
minut. 
 
Školní družina:   využití 1. – 3. ročník ZŠ /podle kapacity 4. – 5.ročník/ 
    ranní nástup: 6.15 hodin 
    odpolední doba pobytu: do 16.00 hodin 
    pobyt venku: podle počasí denně 14.00 – 16.00 /hry, soutěže/ 
 
Začátek vyučování:   dopolední 08:00 hodin 
    odpolední 13:45 hodin  
Ukončení vyučování:   dopolední 13:30 hodin  
    odpolední 15:25 hodin 
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Vyučovací hodina:   45 minut 
 
Tradiční způsob výuky:  „Myslet, učit se…“ školní vzdělávací program s platností od 
    1.9.2007 (RVP ŠVP) 
    zařazování velkých prověrek a testů – v souladu s učebními 
    plány a osnovami 
 
Jazyková výuka   základy německého, anglického a ruského jazyka v učebnách 
    cizích jazyků. 
 
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: ve třídě podle potřeby, v odborných učebnách 
podle potřeb vyučujících, ve venkovních prostorách dle počasí a vhodnosti pro daný předmět 
a hodinu. 
 
Přestávky:    zařazeny podle rozvrhu hodin 
    délka trvání – 1 x 20 minut, 4 x 10 minut 
    relaxační koutky /hala - ping.stůl, žebřiny, nafukovací míče/ 
 
Režim práce s počítačem:  počítače využívány k výuce některých předmětů /Nj, Aj, M, Ch, 
    Fy, Př, Čj, D, Informatika/ 
    počet hodin v jednom sledu – 1 až 2 hodiny /nepravidelně/ 
    přestávky mezi jednotlivými hodinami v dané délce 
 
Režim pracovních  činností:  6. – 9. ročník – technické činnosti, pěstitelství, domácnost 
    5. ročník – 1 hodina týdně /zaměření podle osnov/ 
    délka trvání v jednom sledu – 2 vyuč. hodiny s přestávkami 
    mezi hodinami 
    možnost očisty – umývárna s teplou vodou 
    osobní ochranné pomůcky – školní dílna/zástěry/, pozemky - 
    individuální ošacení 
 
Režim práce na pozemku:  stejné jako pracovní činnosti 
 
 
3. Režim stravování včetně pitného režimu 
 
Stravování - zajištění Školní jídelnou Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková 
organizace;    doba výdeje od 11.30 - 14.00 hodin 
 
Doplňkové občerstvení   
režim školních svačin - v době přestávek, žáci mají svačiny z domova  
instalován automat na sušenky a pití 
doba vymezená pro konzumaci oběda – podle potřeby strávníků /není ničím omezena/ 
 
Pitný režim - zajištění vlastní, instalován automat s nápoji: Dobrá voda, Sprite, Fanta, Coca-
cola light /pravidelně doplňováno, údržba podle potřeby přímo firmou/. 
 
4. Podmínky pohybové výchovy 
 
Tělocvičny má škola dvě /24 x 12m a 24 x 16m/ - kapacita dostatečná, další prostory pro 
cvičení nemáme /posilovny/. 
vybavení: WC, umývárny, sprchy, vybavení šaten – odpovídá požadavkům vyhl. MZd  
č. 410/2005 Sb. 
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Hřiště  dvě hřiště – kopaná, odbíjená, některé atletické disciplíny, využíváme i hřiště 
a. s. REGIA /vzdálené asi 100 m od školy/ 

  kapacita a vybavení hřišť vyhovuje 
 
Hodiny TV zařazeny 2 hodiny pro každý ročník 
  v rozvrhu zařazeny v souladu s pedagogickými a hygienickými požadavky 
  s přihlédnutím ke konkrétním možnostem školy 
  harmonogram hodin TV vychází z učebních osnov, metodika v souladu  
  s učivem 
 
Plavání  organizace výuky na I. stupni ZŠ – 1. – 2.ročník přípravné /9 hodin za rok/,  

4. ročník základní /18 hodin za rok/, 5. ročník zdokonalovací /9 hodin za rok/ 
 
Tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v rámci vyučovacích hodin – I. stupeň 
o hlavní přestávce procházky v halách, pohybová aktivita za dozoru učitelky I. st. 
otužování – n e 
mimoškolní využití pohybových aktivit – spolupráce s trenéry /poskytování tělocvičen/ 

 
 

5. Zájmové činnosti 
 
Organizace ve spolupráci se sportovními oddíly, DDM, ve škole se konají pravidelné sportovní 
soutěže mezi třídami – odbíjená, košíková, vybíjená , florbal, kopaná... 
Zájmové kroužky: nohejbal, sport pro dívky, sportovní hry, fotbal pro I. st., florbal, práce na 
PC, kreativní tvorba, flétničky, AJ pro prvňáky, logopedie, malý čtenář-dysporuchy, PC pro 
nejmenší, vaření, malí Edisoni, tvorba projektů, příprava na přijímací řízení na střední školy 
aj. 
 
 
6. Využívání školní budovy pro další aktivity  
 
Tělocvična pro sportovní oddíly žáků /kopaná, lehká atletika, odbíjená, karate/, možnost 
pronájmu i dalším subjektům /doplňková činnost školy/. 

 
 
        

       
     
                
 


