Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod, Na Výsluní 2047

Provozní řád
I.

Údaje o zařízení

Adresa: Základní škola praktická a Základní škola speciální
Uherský Brod, Na Výsluní 2047
IČO:

60371714

Ředitelka školy: Mgr. Petra Guričová
Typ školy:
Kapacita školy:

státní škola základní, právní subjektivita
ZŠ praktická 76 žáků
ZŠ speciální 48 žáků

Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Základní škola praktická a speciální ve svých třídách vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým a
těžkým mentálním postižením a také žáky se souběžným postižením více vadami.
Stravování žáků je zajištěno v místní jídelně ZŠ Na Výsluní (vlastní jídelnu nemáme).
V objektu ZŠ Na Výsluní jsme v pronájmu. Žáci se spolu s rodiči – pokud projeví zájem - mohou
účastnit školních výletů i kulturních akcí pořádaných školou, sportovních her mládeže, akademie
speciálních škol apod.
II. Režim dne
Dojíždění žáků: maximální vzdálenost dojíždění je z obce Nové Mesto nad Váhom (Slovensko)
Druh dopravy: autobusem, vlakem, autem
Čas prvního příjezdu žáků je asi v 7.30 hodin, poslední odjezd žáků okolo 15. 00 hodin.
Vlastní družinu škola neprovozuje. Několik žáků navštěvuje družinu ZŠ Na Výsluní.
Začátek vyučování je stanoven na 8.00 hodin.
Ukončení dopoledního vyučování je ve 13. 30 hodin, odpolední vyučování je 2x týdně do 14. 45
hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut, způsob výuky je z části individuální, denní počet je maximálně 6
vyučovacích hodin v dopoledním vyučování. V blocích s přestávkami jsou hodiny tělesné výchovy
a pracovního vyučování (po 2 hodinách TV, v 6. až 9. ročníku po 3 hodinách PV).
Také většinou v těchto hodinách dochází k přesunu žáků na jiná pracoviště (tělocvična, hřiště, dílny,
cvičná kuchyně, školní pozemek), popř. podle přípravy učitele do počítačové pracovny na internet.
Přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá 20
minut (od 9.40 do 10.00 hodin). Obědová přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je
30 minut. Po skončení dopoledního vyučování odcházejí žáci v doprovodu učitele na oběd do školní
jídelny nebo domů. Po skončení odpoledního vyučování odcházejí žáci v doprovodu učitele do šaten
a domů. O hlavní přestávce mají žáci možnost pobytu na chodbě a v rámci kamarádských vztahů
návštěvu sousední třídy po nahlášení dozorujícímu učiteli. U dětí na prvním stupni zařazují paní
učitelky relaxační přestávky i během vyučovací hodiny podle potřeby dětí (ve třídách jsou koberce,
lavička, žíněnka, relaxační bazén, relaxační vak, míče apod.).

Režim práce s počítačem
S počítačem se učí žáci pracovat od 4. ročníku. Využívají jej v rámci vyučovací hodiny práce
s počítačem. K dispozici mají stolní počítače v počítačové pracovně. Pod dozorem vyučujícího
pracují i s notebookem nebo tabletem v ostatních vyučovacích hodinách.
Režim pracovní výchovy (ZŠP) a pracovního vyučování (ZŠS)
Pracovní výchova je v rozvrhu zařazeno od třetí do šesté vyučovací hodiny (podle osnov jednotlivých
ročníků). Na nižším stupni jsou dvouhodinové bloky PV, na vyšším stupni (v 8. a 9. ročníku) i
tříhodinový. Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou přestávky podle školního zvonění. Po
ukončení pracovního vyučování mají žáci možnost běžné očisty ve třídě nebo umývárně i důkladné
očisty ve sprchách. Do každé hodiny PV se žáci převlékají do pracovního oděvu a obuvi, podle druhu
vykonávané práce pak obdrží osobní ochranné pracovní prostředky (rukavice, zástěrky, brýle, apod.).
Režim práce na pozemku
Na pozemku pracujeme v době příznivého počasí. Vyučovací bloky, jejich délka trvání, přestávky,
očista i používání ochranných pomůcek je stejné jako u režimu pracovní výchovy, poněvadž práce na
školním pozemku je součástí pracovní výchovy v rámci učebních osnov.
III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování je smluvně zajištěno v místní jídelně ZŠ Na Výsluní, kde máme jednu část vyhrazenou.
Doba vydávání oběda je od 11.40 hodin do 13.45 hodin. Žák jde na oběd v doprovodu učitele ihned
po skončení vyučování podle rozvrhu. Po konzumaci oběda, podle svého zvyku a rychlosti, odchází
do šatny a domů. Pokud se žák z důvodu špatné sebeobsluhy a svého zdravotního postižení nemůže
v jídelně stravovat, má zákonný zástupce možnost odběru obědu do jídlonosiče.
Žáci si na přestávky nosí svačiny i pití z domu. Množství tekutin je podle úvahy rodičů. Děti pijí
hlavně o přestávkách, ale mohou se občerstvit i během vyučovací hodiny, pokud mají potřebu.
Ve škole je otevřena školní kantýna, kde si žáci mohou nakoupit jídlo i nápoje. Provozní doba je
stanovena pouze na dobu před vyučováním, o malé přestávce a o svačinové přestávce:
před 7.30 - 8.00
8.45 - 7.55
9.40 - 10.00
Škola má zajištěn odběr pitné vody z obecního vodovodního řádu ve všech učebnách a dalších
prostorách.
IV. Podmínky pohybové výchovy
V hodinách tělesné výchovy využíváme v rámci pronájmu dvě tělocvičny, hřiště a také školní
zahradu s průlezkami, máme vlastní stůl na stolní tenis.
Velkou tělocvičnu využíváme cca pro 30 žáků, malou tělocvičnu asi pro 15 žáků. Tělocvičny jsou
vybaveny nářadím a pomůckami tak, aby bylo možno co nejlépe splnit očekávané výstupy pro
tělesnou výchovu, dané školním vzdělávacím programem. Nářadí a pomůcky procházejí
pravidelnými bezpečnostními kontrolami. U tělocvičny jsou šatny, WC a umývárny zvlášť pro
chlapce a dívky. V části budovy, kde je naše škola, máme vybudované sprchy, kde žáci také
provádějí očistu podle potřeby. Velké hřiště je hned u školy. Je určeno pro provozování atletických
sportů. Využíváme travnatou plochu na fotbal, běžecké dráhy, skok daleký, hod kriketovým míčkem.
Kromě fotbalových branek, které jsou stabilně na hřišti, si ostatní nářadí a pomůcky potřebné
k hodině TV nosíme ze školy (míče, kriketové míčky, granáty, pásmo, hrábě apod.). Hodiny TV jsou
v rozvrhu hodin zařazeny podle předem určených pravidel. V rámci pronájmu TV dostaneme volné
hodiny v tělocvičnách, které nenaplnila základní škola. Podle toho musíme upravit i náš rozvrh.

Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících je dán školním vzdělávacím programem.
1.- 9. ročník ZŠ praktické má vyučovací dotaci tělesné výchovy tři hodiny týdně. Učební plán ZŠ
speciální I. díl stanovuje ve všech ročnících také 3 vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně. U žáků
ZŠ speciální, vyučovaných podle II. dílu, je vyučována pohybová výchova 2 hodiny týdně a
rehabilitační tělesná výchova 4 hodiny. V některých případech dochází u žáků k částečnému nebo
úplnému uvolnění z hodin TV na doporučení lékaře. K redukci počtu vyučovacích hodin TV může
dojít také z důvodu žádosti o uvolnění žáka z vyučování nebo vzdělávání žáka podle individuálního
vzdělávacího plánu.
Harmonogram hodiny
-

žáci se převléknou do cvičebních úborů ve třídách (podle skupin dívky, chlapci)
společně odcházejí s vyučujícím na hodinu TV- podle přípravy učitele - i s potřebnými
pomůckami a náčiním
na místě společný nástup žáků, sdělení programu a cíle hodiny, poučení o bezpečnosti
vlastní pohybové aktivity (zahřátí organismu, procvičení, hlavní náplň hodiny, hry, uvolnění)
na konci vyučovací hodiny opět společný nástup, zhodnocení hodiny a společný odchod zpět do
třídy
žáci si vezmou vlastní hygienické potřeby a podle potřeby provedou očistu, převléknou se
z cvičebního úboru, který uloží na určené místo.
Vyučující dbá na čistotu cvičebního úboru a jeho pravidelnou výměnu.

Plavecký výcvik žáků realizujeme jako základní plavecký kurz v rozsahu 20 hodin v 1. etapě
(4. ročník ZŠP), ve 2. etapě (5. ročník ZŠP) a ve všech ročnících ZŠS. Žáci z ostatních ročníků školy
se účastní předplaveckého nebo zdokonalovacího plaveckého výcviku. V této době zařazujeme i
prvky otužování.
Zimní sporty realizujeme během pravidelné výuky v blízkém okolí školy, pokud jsou k tomu vhodné
klimatické podmínky. Turistiku provozujeme jako kondiční vycházky do přírody.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány hlavně na nižším stupni podle momentální situace ve třídě a
uvážení vyučujícího. Přestávky využívají žáci k hygieně, svačinám, mohou se procházet ve třídách,
po chodbách.
IV. Klimatické podmínky a vytápění budov
V denních místnostech, učebnách, odborných pracovnách a dalších místnostech určených k trvalému
pobytu musí vytápění zajistit teplotu vzduchu nejméně 20ºC. V tělocvičně nesmí teplota vzduchu
klesnout pod 16ºC, v jídelně a na chodbách pod 15ºC, na WC pod 16ºC.
V letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách 26ºC. Při vyšších teplotách je možnost
využít výuku v přírodě.
Topení v budovách školy bude zahájeno, udržuje-li se teplota ve třech po sobě následujících dnech
pod 18ºC.
Větrání probíhá dle pokynu vyučujícího, v zimním období krátce a intenzivně.
Ve třídách je možnost stínění proti slunci žaluziemi.
IV. Úklid budov
Úklid ve třídách a dalších prostorách je prováděn především po skončení vyučování. V průběhu první
vyučovací hodiny je prováděno setření podlah na vlhko v prostorách vstupu do budovy a v šatnách.
Rozsah úklidových prací je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001
§ 14 a vnitřním předpisem školy. Pravidelnou kontrolu úklidu provádí účetní-ekonomka

a namátkově vedení školy. Za výdej čistících prostředku a jejich nezávadnost odpovídá účetní.
Praní, výměna a skladování prádla probíhá ve vyhrazených prostorách školy. Za výměnu odpovídají
uklízečky.
Další hygienické požadavky na prostory a provoz školy jsou dány Vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví c. 108/2001 a vyhláškou č. 178/2001.

V Uherském Brodě 1. června 2016

Mgr. Petra Guričová
ředitelka školy

