Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

PROVOZNÍ ŘÁD
I. Údaje o zařízení

Adresa :
Tel. čísla :

IČO

:

Základní škola
U Nových lázní 1102
Teplice
U Nových lázní 1102/4
U Nových lázní 1103/12 - sborovna
U Nových lázní 1103/12 – školní družina
Školní jídelna Pod Doubravkou 1478/11
63788136

Ředitelka školy
:
Statutární zástupce + zástupce pro 1. st. :
Zástupce pro 2. st.
:
Koordinátor ŠVP ZV
:
Výchovný a karierový poradce
:
Metodik primární prevence
:
Koordinátor EVVO
:
Metodik ICT
:
KAPACITA ŠKOLY

:

417 537 800
417 539 774, 732 648 411
736 401 299
773 924 624

Mgr. Bc. Salačová Simona
Mgr. Sedláčková Daniela
Mgr. Vyhnisová Irena
PaedDr. Bergmanová Ilona
Mgr. Vyhnisová Irena
Mgr. Hejčlová Pavlína
Ing. Seidlová Denisa
Mgr. Panešová Kateřina, Votava Martin

Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

580 žáků
150 žáků
550 jídel

II. REŽIM DNE
Pro žáky je škola otevřena od 7. 40 hodin
Začátek vyučování
:
7. 00 hodin
Ukončení vyučování :
15. 20 hodin
Vyučovací hodina trvá 45 minut
Způsob výuky tradiční, dle stupně epidemiologické závažnosti využití distanční výuky.

Frekvence vyučovacích hodin a přestávek.
7. 00 – 7. 45
10. 00 – 10. 45
8. 00 – 8. 45
10. 55 – 11. 40
8. 55 – 9. 40
11. 50 – 12. 35

12. 45 – 13. 30
13. 40 – 14. 25
14. 35 – 15. 20

15.30 – 16. 15

V období duben až červen dle počasí je možné o velkých přestávkách pobyt na školním dvoře.
Žáci docházející do Základní školy, Teplice, U Nových lázní 1102, bydlí převážně ve spádovém obvodu
školy. Dojíždějící žáci využívají MHD.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pro žáky 1. stupně je otevřeno 6 oddělení školní družiny.
2 oddělení Pod Doubravkou 1478/11
4 oddělení U Nových lázní 1103/12
Ranní družina
: 6. 00 – 8. 00 /8. 50/
Odpolední družina
: 11. 40 – 16. 30
V režimu dne školní družiny je zařazen pobyt venku dle počasí od 13. 00 do 15. 00. Zařazovány jsou
vycházky, tělovýchovné činnosti, využívání dopravních, přírodovědných a vlastivědných znalostí.

Režim práce s počítačem.
Hodiny informatiky a informační a komunikační technologie jsou zařazovány tak, aby byly dodrženy
psychohygienické aspekty rozvrhu.
Hygienická kapacita učebny výpočetní techniky odpovídá normě.
Žáci mají v 5., 6. a 8. ročníku 1 hodinu informačních a komunikačních technologií týdně a v 7. a 9. ročníku
1vyučovací hodinu informatiky/volitelný předmět/ týdně.

Režim praktických činností
Praktické činnosti se zařazují do rozvrhu převážně na 5. a 6. vyučovací hodiny. Žáci mají 1 vyučovací
hodinu týdně v 6., 7. a 9. ročníku.
Hygienická kapacita učebny odpovídá požadavkům, žáci mají k dispozici umyvadlo a sociální zařízení
účinnou dezinfekci.

Režim práce na pozemku
Práce na pozemku jsou zařazovány od 1. do 7. třídy v předmětu praktické činnosti.
V rámci volitelných předmětů je zařazen předmět pěstitelství. Žáci mají možnost u pozemku využívat
sociální zařízení.

II. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
Stravování
Stravování je zajišťováno ve školní jídelně Pod Doubravkou 1478/11, která je součástí školy.
Obědy se vydávají od 11. 50 do 14. 00 hodin.

Režim školních svačin
Pro svačinu je zajištěn čas velké přestávky od 9. 40 do 10.00, kdy žáci konzumují vlastní svačiny.
Na obou budovách si mohou ráno před vyučováním koupit školní mléko a výrobky firmy BOVYS, s.r.o.
Škola se přihlásila do projektu „Ovoce do škol“ pro 1. stupeň. Dodavatelem je firma BOVYS, s.r.o.
Školní jídelna též vaří pro cizí strávníky, výdej jídel probíhá odděleně od žáků.
Pro cizí strávníky se vydává oběd od 11. 20 – 11. 50 hodin.

Pitný režim
Na budově U Nových lázní 1103/12 si mohou žáci 1. až 3. tříd zakoupit školní mléko.
Prodejní doba je 7. 40 – 8. 00.
Na budově U Nových lázní 1102/4 si mohou žáci 4. až 9. tříd zakoupit školní mléko.
Prodejní doba je 7. 40 – 8. 00.

VYUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ BUDOVY A POZEMKU PRO JINÉ AKTIVITY ŠKOLY
V pracovních dnech jsou pronajímány tělocvičny dle uzavřených smluv.
Školní jídelna vaří pro základní školu a v rámci doplňkové činnosti vaří pro cizí strávníky. Obědy pro cizí
strávníky se vydávají odděleně od žáků, a to v době od 11. 20 do 11. 50 hodin.
Vzhledem k malé kapacitě společných prostor nejsou na škole organizována hromadná vystoupení žáků pro
rodiče. Vánoční akademie je pravidelně organizována pro žáky školy pro děti mateřských škol. Škola
organizuje vystoupení žáků v Mušli na konci školního roku.

IV. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY
Škola má k dispozici 2 tělocvičny.
Tělocvična U Nových lázní 1102 /4 o velikosti 151,4 m2 + šatna. Sociální zařízení využívají v přízemí
školy, které je hned vedle tělocvičny. Šatny jsou opatřeny háčky na oblečení a lavičkami na odkládání věcí.
Tělocvična U Nových lázní 12 o velikosti 143,6 m2 + 2 šatny má vlastní sociální zařízení: 1 záchodová
mísa + 1 umyvadlo. Šatny jsou opatřeny háčky na oblečení a lavičkami na odkládání věcí.

Škola má v současné době rekonstruované školní hřiště.
Tělesná výchova je v 1. – 9. ročníku vyučována dle Školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, ne
pro školu v počtu 2 vyučovací hodiny týdně, v 6. ročníku v rámci volitelných předmětů je zařazen předmět
sportovní aktivity.
Do rozvrhu jsou hodiny Tv zařazovány tak, aby byly dodrženy psychohygienické požadavky rozvrhu.
Výuka plavání je zajišťována dle ŠVP ZV ve 2. a 3. ročníku.
V hodinách, zvlášť na 1. stupni jsou zařazovány tělovýchovné chvilky a kompenzační cvičení.

V. ÚKLIDOVÝ REŽIM – režimová opatření
o U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
o V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
o Nutné je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny –
čerstvým vzduchem. Je-li nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný
výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce, je-li přítomen
vyučující, jinak během vyučovací hodiny.
o Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
o Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení
vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončeném vyučování.
o Minimálně jednou denně je prováděno vyprazdňování odpadkových košů.
o Denně je prováděn úklid umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů za použití dezinfekčních
prostředků. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem s dávkovači, dezinfekcí
v dávkovači a osoušeči rukou nebo jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
o Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce
se vysávají.
o Pro čištění a dezinfekci se používají prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na
etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo
DVV/RKI).
o Minimálně 1 x denně je prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové
a další pracovníci školy nacházejí. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic,
stolů a povrchů.
o Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, dálkové ovladače,
baterie u umyvadel, splachovače, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce, telefony, používané
učební pomůcky, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním
prostředkům. V počítačové učebně bude prováděna dezinfekce vždy po odchodu třídy z učebny.
o Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou pravidelně doplňovány v každé učebně.
o Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů
a předmětů. Dezinfekční přípravky používá dle pokynů výrobce na etiketě, kde je uvedena účinná
koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
o Třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel.
o Dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy.
V Teplicích dne 1. září 2020

Mgr. Bc. Simona Salačová
ředitelka školy

