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Zm ny ve sm rnici jsou provád ny formou íslovaných písemných dodatk , které tvo í sou ást
tohoto p edpisu.

1 Základní ustanovení
V souladu s ustanovením Zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a vyhlášky
. 108/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz za ízení pro
výchovu a vzd lávání d tí a mládeže, vydává Základní škola, Praha 10 - Hostiva ,
Hornom cholupská 873 (dále jen škola) tento provozní ád (dále jen ád).

2 P edm t ádu a základní údaje
P edm tem vymezení ádu je Základní škola, Praha 10 - Hostiva , Hornom cholupská 873
Základní údaje:
Typ školy: základní škola
Adresa školy: Základní škola, Hornom cholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostiva
Zam ení školy: základní škola s rozší enou výukou
Telefon školy (úst edna): 274862488, 274862354, 274870265, 274862639
Telefon školní jídelny: 274016534
Fax školy a školní jídelny: 274016553
Telefon editele školy: 274016523, mobil: 603436284
PS : 102 00
I O: 62930729
Kapacita školy: 800 žák
Škola je využívána v souladu se z izovací listinou pro výchovu a vzd lávání žák plnící
základní povinnou školní docházku. Škola dále v rámci své dopl kové innosti pronajímá své
prostoty p edevším za ú elem výchovné, vzd lávací, t lovýchovné a sportovní
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innosti

sloužící d tem a mládeži ale i dalším zájemc m. V rámci dopl kové innosti provozuje také
další innosti v souladu s vydanými živnostenskými listy.
Na škole p sobí ob anská sdružení, která se podílí na aktivním využití volného asu žák Sdružení rodi

a p átel školy a Školní klub

eské asociace SPORT PRO VŠECHNY

Hornom cholupská. Škola ve spolupráci zejména s t mito organizacemi organizuje akce pro
žáky školy a pro jejich zákonné zástupce ale i ostatní zájemce.
Sou ástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna.

3 Režim dne
Tento provozní ád upravuje režim dne školy s ohledem na v kové a fyzické zvláštnosti žák ,
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování a režim stravování a pitný režim.

Škola
je pro žáky otev ena od 6.30 do 18.00 hodin
vyu ování za íná zpravidla v 8.00 hodin
u itelé p icházejí do školy nejpozd ji 15 minut p ed za átkem vyu ování
žáci p icházejí do t íd nejpozd ji 5 minut p ed zvon ním, d ív jší za átek musí schválit
editel školy
vyu ování kon í nejpozd ji v 16.30 hodin, pozd jší konec výuky musí schválit editel
školy
žáci školy mají trvalé bydlišt na území hlavního m sta Prahy a mají možnost dojížd t
z místa svého bydlišt m stskou hromadnou dopravou. Z tohoto hlediska tedy není nutné
asov upravovat provoz školy
vyu ovací hodiny probíhají podle rozvrhu hodin schváleného editelem školy. Nutné
zm ny na izuje nebo povoluje len vedení školy
délka vyu ovací hodiny je 45 minut, vyu ovat v jednom bloku m že se souhlasem
editele vyu ující maximáln 2 vyu ovací hodiny, tj. 90 minut
p ehled vyu ovacích hodin a p estávek
7.40

nástup žák do budovy

7.55

p ípravné zvon ní na vyu ování

8.00 - 8.45

1. vyu ovací hodina

8.45 – 8.55

p estávka

8.55 - 9.40

2. vyu ovací hodina
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9.40 - 9.55

hlavní p estávka

9.55 - 10.00

p íprava na 3.vyu ovací hodinu

10.00 - 10.45

3. vyu ovací hodina

10.45 - 10.55

p estávka

10.55 - 11.40

4. vyu ovací hodina

11.40 - 11.50

p estávka

11.50 - 12.35

5. vyu ovací hodina

12.35 - 12.45

p estávka

12.45 - 13.30

6. vyu ovací hodina

13.30 – 13.40

p estávka

13.40 - 14.25

7. vyu ovací hodina

14.25 - 14.35

p estávka

14.35 - 15.20

8. vyu ovací hodina

15.20 - 15.30

p estávka

15.30 - 16.15

9. vyu ovací hodina

žáci pobývají venku v dob své polední p estávky, další pobyt venku je organizován
vyu ujícími v rámci výuky - k tomu p edevším lze využít instalovaných lavic a stol p ed
hlavním vchodem do budovy školy
po ukon ení poslední vyu ovací hodiny v u ebn u itel zabezpe í, aby byla uzav ena
všechna okna, zvednuty židle a byly uklizeny lavice v etn odkládacího prostoru pod
jejich vrchní deskou. Pro pot eby úklidu (ot ení vrchních desek stol a lavic) se židle
nezvedají každou první st edu v m síci.

Školní družina
provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci p icházejí do družiny nejpozd ji
do 7.30 hodin. Pro žáky, kterým za íná výuka v 9.00 hodin, je prodloužen provoz školní
družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin
vychovatelky p icházejí do školy nejpozd ji 15 minut p ed za átkem provozu školní
družiny
odpolední provoz školní družiny je d len následovn :
12.00 - 13.30 hod.: ob d

14.00 - 15.30 hod.: výchovn rekrea ní innost

12.30 - 14.00 hod.: polední klid

15.30 - 16.00 hod.: zájmová innost
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16.00 - 17.30 h.: spojení žák do jednoho odd lení: p íprava na výuku, zájmová innost
zákonní zástupci nebo jimi pov ené osoby si vyzvedávají žáky z družiny p ed 14.00
hodin, potom od 15.30 hodin. Po v asné dohod s p íslušnou vychovatelkou je možné si
vyzvednout ve výjime ných p ípadech žáka i d íve.
družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých podmínek
upravován v období školních prázdnin.
v souladu s vyhláškou hlavního m sta Prahy o p ísp vku na áste nou úhradu
neinvesti ních náklad mate ských škol, školních družin a školních klub se zákonní
zástupci finan n podílejí na áste né úhrad neinvesti ních náklad na provoz družiny.
Výše této náhrady je stanovena p íslušnými orgány státní samosprávy a je hrazena
p edem a to vždy do 10. dne v p íslušném m síci..
omluvy nep ítomnosti žáka v družin , odchylky od docházky žáka nebo zp sob
odchodu sd lí vždy rodi e nebo jiní zákonní zástupci žáka p íslušné vychovatelce
písemn .
P i odchodu žáka z družiny vy kají rodi e jeho p íchodu ve vestibulu budovy - vedle
vrátnice. Vychovatel žáka je povinen prokazatelným zp sobem zjistit osobu, které je žák
p edán.
Školní družina v souladu se školním vzd lávacím programem zabezpe uje innost
zájmových kroužk zam ených na estetickou výchovu, t lovýchovu a sport

Režim práce žák s osobními po íta i
žáci pracují s osobními po íta i v u ebn výpo etní techniky, ve t ídách nebo dalších
odborných u ebnách
maximální po et po sob jdoucích vyu ovacích hodin práce žák s osobním po íta em
jsou dv
výuka žák na osobním po íta i nesmí za jeden den p esáhnout délku 2 vyu ovacích
hodin

4

Režim pracovního vyu ování
výuka pracovního vyu ování je realizována p edevším v rámci p edm tu pracovní
innosti
maximální po et po sob jdoucích vyu ovacích hodin pracovního vyu ování žák jsou
dv
pracovní vyu ování žák nesmí za jeden den p esáhnout délku 2 vyu ovacích hodin
p estávky b hem pracovního vyu ování s ohledem na fyzickou náro nost je povinen
stanovovat vyu ující
b hem pracovního vyu ování žák je nutné organizovat všechny práce tak, aby byly
dodrženy bezpe nost a ochrana zdraví žák . Za použití ochranných pracovních
prost edk u prací, které to vyžadují, zodpovídá vyu ující
b hem a po ukon ení pracovního vyu ování žák je vyu ující povinen zabezpe ovat
dodržování základní hygieny žák

Režim práce na pozemku
výuka práce na pozemku je realizována p edevším v rámci p edm tu pracovní innosti
maximální po et po sob jdoucích vyu ovacích hodin práce na pozemku žák jsou dv
práce na pozemku žák nesmí za jeden den p esáhnout délku 2 vyu ovacích hodin
p estávky b hem práce na pozemku s ohledem na fyzickou náro nost je povinen
stanovovat vyu ující
b hem práce na pozemku žák je nutné organizovat všechny práce tak, aby byly
dodrženy bezpe nost a ochrana zdraví žák . Za použití ochranných pracovních
prost edk u prací, které to vyžadují, zodpovídá vyu ující
b hem a po ukon ení práce na pozemku žák je vyu ující povinen zabezpe ovat
dodržování základní hygieny žák

4 Režim stravování v etn pitného režimu
stravování žák a zam stnanc školy (ob dy) zabezpe uje školní jídelna
kapacita školní jídelny je 800 ob d
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p ihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kancelá i a odevzdá nejpozd ji 24
hodin p ed dnem, kdy se za íná stravovat.
cena ob du je s ohledem na cenu potravin stanovena editelem školy, strávníci si mohou
vybírat ze dvou druh jídel, a to vždy na následující týden
platba stravného se zpravidla provádí p evodem z bankovního ú tu, v od vodn ných
p ípadech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout v kancelá i školní jídelny
výdej ob d je od 11.45 do 14.00 hodin
žáci používají k odb ru stravy kreditní karty. Tuto kartu mají po celou dobu docházky do
školní jídelny
v p ípad , že dít zapomene kartu, odebere si ob d v dob mimo stravovací špi ky
v p ípad , že strávník kartu ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydána karta nová.
Ztrátu musí okamžit po zjišt ní nahlásit, aby byl výdej ob d na ztracenou kartu
zablokován
na vyžádání lze mít k nahlédnutí p ehled, zda strávník objednanou stravu skute n
odebírá
ob dy je možné odhlásit nejpozd ji do 8.00 hodin a to osobn v kancelá i školní jídelny
nebo telefonicky na telefonních íslech školy. P i odhlášení ob d je možné první den si
odnést ob d ve vlastních nádobách. Tímto zp sobem budou ob dy vydávány od 11.30 do
11.45 hodin. Z hygienických d vod nelze ob d do vlastních nádob vydávat v jinou
dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpe it týden p edem
prost ednictvím t ídního u itele
prázdniny se automaticky do stravného nezapo ítávají, není je tedy nutno odhlašovat, p i
placení ob d jsou odhlášené ob dy z nové platby ode ítány
dopl kovým sortimentem jsou mlé né výrobky, které jsou dodávány v rámci akce Školní
mléko (mléko ochucené a neochucené, jogurty, smetanové krémy). Ve škole je školní
bufet se základním sortimentem pro ob erstvení v etn nápoj

5 Podmínky pohybové výchovy
Pro zajišt ní výuky pohybové výchovy má škola k dispozici:
malou t locvi nu s celkovou kapacitou 25 žák
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velkou t locvi nu s celkovou kapacitou 50 žák
venkovní h išt s celkovou kapacitou 80 žák , jehož sou ástí je
h išt na kopanou s um lým povrchem DLW SPORTILAN (um lý trávník)
h išt na košíkovou a odbíjenou s um lým povrchem POROFLEX
(gumigranulátový vrstvený povrch)
atletická dráha s um lým povrchem POROFLEX (gumigranulátový vrstvený
povrch), dosko išt skoku do dálky a skoku do výšky
k dispozici jsou 3 sociální za ízení v etn sprch s teplou vodou a šatny zvláš pro
chlapce a d v ata
v jednotlivých ro nících jsou za azeny 2 povinné vyu ovací hodiny t lesné výchovy
v 6., 7., 8, a 9. ro níku mohou být za azovány volitelné p edm ty se zam ením na
t lovýchovu a sport
ve všech ro nících mohou být za azovány nepovinné p edm ty se zam ením na
t lovýchovu a sport
nedílnou sou ástí pohybové výchovy jsou akce organizované ve spolupráci s ob anskými
sdruženími, p edevším se Sportovním klubem Horizont Hornom cholupská
výuka pohybové výchovy je realizována p edevším v rámci p edm tu t lesná výchova
maximální po et po sob jdoucích vyu ovacích hodin t lesné výchovy žák jsou dv
výuka p edm tu t lesná výchova nesmí za jeden den p esáhnout délku 2 vyu ovacích
hodin
p estávky b hem výuky t lesné výchovy s ohledem na fyzickou náro nost je povinen
stanovovat vyu ující
b hem t lesné výchovy je nutné organizovat aktivity tak, aby byly dodrženy bezpe nost a
ochrana zdraví žák
b hem a po ukon ení t lesné výchovy je vyu ující povinen zabezpe ovat dodržování
základní hygieny žák
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6 Záv re ná ustanovení
1. Provozní ád je sou ástí Organiza ního ádu Základní školy, Praha 10 - Hostiva ,
Hornom cholupská 873
2. Vydáním tohoto provozního ádu se ruší provozní ád vydaný dne 20. prosince 1994 a jeho
dopln k ze dne 28. ervna 2001
3. Provozní ád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2008.

V Praze dne 19.11.2007

Mgr. Ji í D O U T N Á
editel školy
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