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Provozní řád Základní školy Trmice byl vytvořen v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a v souladu se změnami některých souvisejících zákonů.
Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštností dětí
a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného
režimu v provozním řádu. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního
řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.
Předmět vymezení:

I.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

ZŠ Trmice, Tyršova 482, 400 04 Trmice
Telefon:

475 620 397

IČO:

044226250

Ředitelka školy:

Mgr. Marie Gottfriedová

Zástupce ředitelky:

Mgr. Drahoslav Straněk

Zástupce ředitelky:

Mgr. Jan Pobuda

Typ školy:

úplná základní škola

Kapacita školy:

ZŠ – 350 žáků, ŠJ – 200 strávníků, ŠD – 50 dětí

Zájmová činnost:
 kroužky sportovní (florbal, fotbal, aerobik, sportovní a pohybové hry)
 kroužky výtvarné (kreativní tvorba, keramická dílna)
 kroužky hudební (hra na flétnu, školní orchestr Trmikus, pěvecké sbory pro 1. a pro 2. st.)
 kroužky umělecké (klub čtenářů, školní divadelní soubor Balanc)
 kroužky publicistické a mediální (školní televize Šotek a školní časopis Šotek)
 kroužky jazykové (zábavná angličtina, němčina hrou).

Školní budova a její prostory jsou pro jiné aktivity využívány pouze v pracovní dny. Během víkendů,
prázdnin a jiných dnů volna je budova školy uzavřena (s výjimkou mimořádných akcí pořádaných
školou – Den otevřených dveří, Pálení čarodějnic atd.).
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II.

REŽIM DNE

Provoz týkající se aktivit určených žákům:

6.00 – 16.00 hodin

Dojíždění dětí:

Stebno, Chvalov, Suchá, Milbohov, Hostovice, Koštov,

Druh dopravy:

MHD, státní autobusová doprava

Čas příjezdu:

06.00 hodin

Čas odjezdu:

16.00 hodin

Školní družina:
Školní družinu navštěvují žáci přípravného – 5. ročníku.
Čas nástupu:

06.00 – 7.15 hodin

Odpolední doba pobytu ve ŠD: 11.30 – 16.00 hodin
Pobyt venku:

13.00 – 16.00 (školní zahrada, okolí školy)

Vyučování:
Začátek vyučování:

v 7.50 hodin

Konec vyučování:

dopolední – ve 13.25 hodin
odpolední – v 15.00 hodin

Vyučovací hodina:

doba trvání – 45 minut
způsob výuky – tradiční (žáci se stěhují do odborných učeben
podle rozvrhu jednotlivých tříd)

Žákům školy je umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování
a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Přestávky:

řazeny vždy po 45minutové vyučovací hodině
délka přestávek – 10, 20, 10, 10, 10 minut

Režim práce s počítačem:

zařazení do rozvrhu v průběhu dopoledního nebo odpoledního
vyučování, nejdéle 2 x 45 minut

Větrání v učebnách:

pravidelné 5ti minutové větrání, vždy na konci vyučovací hodiny,
v případě potřeby i častěji, vždy však v přítomnosti pedagoga.
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III.

REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU

Stravování:
Stravování je zajištěno ve vlastní jídelně, která není součástí budovy školy.
- obědy jsou žákům a zaměstnancům školy vydávány v době od 11.30 – 13.45 hodin
- cizí strávníci konzumují obědy v době od 11.30 – 12.00 hodin (mají vyhrazené stoly a místo
pro odkládání oděvů)
Pitný režim:
Během oběda je zajištěno dostatečné množství tekutin – čaj, šťáva, ovocné nápoje, mléko.
V budově školy je umístěn nápojový automat s vlastním sortimentem nápojů (firma zároveň
zajišťuje údržbu a provoz automatu) a jídelní automat provozovaný p. Petrem Fialou.

IV.

PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY

Ve škole jsou dvě tělocvičny (velká a malá). V suterénu školy jsou sprchy s teplou vodou.
V blízkosti školy se nachází menší dětské hřiště. Pro hodiny tělesné výchovy je zároveň k dispozici
travnaté hřiště MSK Trmice (s MSK Trmice má škola uzavřenu reciproční smlouvu o využívání
hřiště).
V rozvrhu každého ročníku jsou zařazeny dvě hodiny tělesné výchovy v týdnu. Během hodin tělesné
výchovy jsou žáci od 3. třídy děleni na dívky a chlapce. Pro žáky 2. a 3. tříd je každoročně
organizován plavecký výcvik (ve spolupráci s Městskými službami Ústí nad Labem). Žákům 1. a 2.
stupně je každoročně nabídnuta možnost lyžařského výcviku (lyžařský výcvik je realizován podle
počtu zájemců). Harmonogram jednotlivých vyučovacích hodin je individuální a je součástí
přípravy každého učitele. Tělovýchovné chvilky jsou do hodin zařazovány především na 1. stupni.
Pronájem tělocvičny: MSK Trmice (reciproční smlouva, ZŠ využívá travnaté hřiště Městského
sportovního klubu v Trmicích).

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.

Tento Provozní řád Základní školy Trmice nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2010.
Zrušuje se původní Provozní řád Základní školy Trmice.

Vypracovala:
Mgr. Marie Gottfriedová
ředitelka školy

V Trmicích, 01. 09. 2010
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