ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHERSKÝ BROD – HAVŘICE

PROVOZNÍ ŘÁD
1. Údaje o zařízení
Adresa:
Telefon:

Základní škola Uherský Brod – Havřice, Školní 117
ZŠ: 732 837 590
ŠD: 732 837 593

Ředitel školy:

Mgr. Ctibor Boráň, tel.: 732 837 579

Kapacita školy:

90 žáků

Zájmové vzdělávání,
nepovinné předměty
a zájmové útvary

Sportovní vyžití
Jiné aktivity školy

Vybavenost školy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náboženství
pohybové hry
dramatická dílna
angličtina hrou pro 1. třídu
konverzace v anglickém jazyku
Oříšek
výtvarná dílna
Koumes
hudebně pohybový kroužek
hodiny tělesné výchovy
tělovýchovné chvilky ve vyučovacích hodinách
výcvik plavání pro 1. až 5. třídu, plavecký kurz 20 lekcí
bruslení pro žáky školy 1x měsíčně
organizace soutěží v rámci dětské sportovní ligy
pět multimediálních učeben s interaktivními tabulemi
počítačová učebna

2. Režim dne
Provoz týkající se aktivit žáků:
Základní škola:
Školní družina:
Využití:
Ukončení vyučování v ŠD:

6:30–16:00
6:30–16:00
2 oddělení
žáci 1. – 5. třídy
16:00

Vyučovací hodina:

délka trvání: 45 minut,
způsob výuky je tradiční a prolíná se s alternativním.

Počet hodin v jednom sledu:

1. třída:
2. – 5. třída:

Přestávky:

zařazeny v režimu; délka trvání 10 – 20 minut.

Práce s počítačem:

možno využívat ve vyučovacích hodinách.

4 hodiny
4 – 5 hodin
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3. Režim stravování včetně pitného režimu.
Stravování:

vlastní jídelna bez kuchyně,
dovoz jídla je zajištěn z kuchyně ZŠ Uherský Brod, Na Výsluní,
výběr stravy ze dvou druhů, doplněn čajem nebo ovocnou šťávou.

Doba vydávání oběda: 11:30–14:00
Škola zprostředkovává prodej mléka ochuceného i neochuceného.
Škola zařazena do programu „Ovoce do škol“ v jehož rámci žáci dostávají dvakrát měsíčně
bezplatně různé druhy ovoce, ovocných nápojů a zeleniny.

4. Podmínky pohybové výchovy
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Na hodiny tělesné výchovy docházejí žáci do nedaleké sportovní
haly TJ TATRAN HAVŘICE. Součástí haly jsou hygienická zařízení a šatny.
Škola využívá vlastní sportovní hřiště a doskočiště pro skok daleký v areálu školní družiny.
Hodiny tělesné výchovy:

týdně 2 x 1 hodina pro každou třídu.

Plavání:

Žáci 2. a 3. třídy se účastní povinného plaveckého výcviku v Plavecké
škole v bazéně v Uherském Brodě. Ostatní žáci po dohodě s rodiči
mohou navštěvovat rozšiřující výcvik plavání také.

Uherském Brodě dne 31.08.2015

Mgr. Ctibor Boráň v. r.
ředitel školy
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