PROVOZNÍ ŘÁD
I.Údaje o zařízení
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28.října 18, 511 01 Turnov, okres Semily
tel. 0481/311640
internet. adresa : www.2zs-turnov.cz
e – mail: škola@2zs-turnov.cz
IČO : 00856126
ředitel:
Mgr. Jaromír Frič
zást. ředitele: Mgr. Radmila Laudová
Typ školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel: Město Turnov
Ant. Dvořáka 334, Turnov
Kapacita: 600 žáků
Kroužky :

sbor. zpěv, výtvarné kroužky, výuka hry na flétnu, výuka hry na kytaru,
keramika, informatika, příprava pokrmů, sportovní hry, dramatický kroužek,
fyzikální kroužek, přírodovědný kroužek, psaní na počítači, ruční práce,
příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

Sportovní vyžití: pohybové hry, míčové hry, florbal, turnaje ve vybíjené a volejbale,
sportovní akce pořádané jinými organizacemi – aerobic, bojová umění,
tanec, pohybová výchova, kopaná
možnost denně využívat školní hřiště po vyučování
Jiné aktivity školy: pobytové tábory školní družiny
aktivity školního klubu – besedy, přednášky, literární dílny ...
pořádání dětských karnevalů
organizování sportovních a vědomostních soutěží
zájezdy do divadel – Mladá Boleslav, Liberec, Praha, Hradec Králové
vlastní divadelní představení pro děti a rodiče
vánoční besídky a akademie
provozování stánku na Vánočních trzích v Turnově
vystoupení pěveckého sboru
zájezdy na bruslení, plavání
lyžování ve Struhách
sjíždění Jizery na raftech
cyklistické výlety po Českém ráji
spolupráce s CHKO – sběr odpadků, přednášky
spolupráce s Měst. knihovnou – pohádky, přednášky
spolupráce s Muzeem Českého ráje
organizování harmonizačních pobytů pro 6. ročník
lyžařské kurzy
letní sportovní kurzy v přírodě
ŠJ – zajišťuje stravování pro cizí strávníky

Rodiče mají možnost se účastnit vyučování i veškerých aktivit školy.

II.Režim dne
Provoz školy pro žáky začíná v 6.45 hod. otevřením školního klubu a školní družiny.
ŠD se zavírá v 16.45 hod, ŠK v 15.00 hodin.
Dojíždění žáků: druh dopravy – autobus, vlak, auto
čas prvního příjezdu žáků – 6.45 hod.
čas posledního odjezdu – 15.45 hod.
Družina: k dispozici žákům 1.- 3. třídy
ranní družina: provoz od 6.45 hod.
odpolední družina: 11.35 – 16.45 hod.
pobyt venku: za příznivého počasí denně od 12.30 hod.
využití vlastního pozemku s altánem, pískovištěm,
sportovním zázemím a školním hřištěm
Začátek vyučování: 7.55 hod.
Konec vyučování: 15.15 hod.
Vyučovací hodina: 45 minut
způsob výuky: tradiční i alternativní
Frekvence střídání pracovních míst: individuální, podle pokynů vyučujícího
Počet hodin v jednom sledu: 6
Přestávky: zařazeny vždy po 45 minutách
délka trvání 10 – 15 minut
v době 9.35 – 9.50 hod. možnost využití školního hřiště
využívání klubu a oddychových koutků v přízemí školy
Režim při práci s počítačem: od 3. tř. 1 nepovinná hodina týdně
využívání počítačů individuálně při výuce, v klubu
počet vyuč. hodin v jednom sledu – 1
Režim práce na pozemku: nevyučuje se

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: oběd zajištěn vlastní kuchyní a jídelnou
doba vydávání oběda od 11.30 do 13.30 hod.
doplňkové občerstvení – školní bufet
automat na pití
doba vymezená pro konzumaci oběda žáka – dle rozvrhu
stravování cizích strávníků – prodej do nádob

Pitný režim: zajištěn školní jídelnou – o hlavní přestávce
bufetem – od 7.30 hod. a všech přestávkách
automatem – kdykoliv

druhy nápojů – čaj, minerálka, sladké nápoje, mléko

IV. Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen: 2
Prostory pro cvičení: tělocvična, předsálí, malá tělocvična s posilovnou, hřiště
Vybavení tělocvičny: běžné cvičební nářadí, posilovací věž, rotopedy
4 šatny, sprchy, WC
Počet hřišť: 2 hřiště na volejbal
1 hřiště na basketbal
Tělesná výchova zařazována v dopoledních i odpoledních hodinách.
Počet hodin těles. vých.: 2
Harmonogram hodiny: odpovídá osnovám příslušných vyučovacích programů
1. - 5. tř. – ŠVP
6. – 9. roč. – ŠVP
Výuka plavání: kurz – 10 lekcí - absolvují povinně žáci 3. a 4. ročníků
výuka probíhá v plavecké učebně – Výšinka
Tělovýchovné chvilky: cvičební prvky v hodinách
zařazovány individuálně
Přestávky: volný pohyb po škole (zajištěno dozory)
možnost využití hřiště o velké přestávce (9.35 – 9.50 hod)
Otužování: časté větrání
přiměřený oděv na hodiny těl. vých. a na vyučování
cvičební úbor na těles. vých. je povinný
přezouvání, vhodná obuv na těl. vých.
možnost využití sprch
Mimoškolní využití sportovišť: tělocvična – aerobic, kopaná, tanec, bojová umění,
pohybová výchova, florbal
- večer využívá veřejnost ke sportovním
aktivitám
hřiště – individuální sportování dětí po vyučování
- odpoledne a večer využívá veřejnost ke sportu
- pískoviště – funguje v předepsaném režimu
(výměna písku + zakrývání + skrápění), v okolí
pískoviště se nehnojí, nepoužívají se škodlivé látky,
výměna písku je doložena dokladem o výměně

V. Úklid
V prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání se provádí:
a) denně setření všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem
b) denně vynášení odpadkových košů
c) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel,
pisoárových mušlí a záchodů
d) nejméně jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikování umýváren a záchodů
e) třikrát ročně omytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
f) nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů
g) malování jedenkrát za tři roky (šatny a kuchyň každý rok)

Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013

V Turnově 25. 8. 2013

Mgr. J. Frič
ředitel školy

