Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Vnitřní řád

ČJ: ZSPSOp/083/2020

VNITŘNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY, OPAVA,
SLEZSKÉHO ODBOJE 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů v souladu se zákonem č. 561 (školský zákon) v platném znění.
I.

Údaje o zařízení

Název

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace

Adresa

Nám. Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava

Telefon

553616450

Telefon školní družina

553616450

IČO

74813211

Ředitel

Mgr. Jiří Kupka

Zástupce ŘŠ

Mgr. Tomáš Frank

Obory vzdělávání

Základní škola, základní školy speciální, praktická škola jednoletá,
přípravný stupeň základní školy speciální

Součásti školy

Školní družina, speciálně pedagogické centrum, výdejna stravy

II.

Režim dne

Škola se otevírá pro žáky v 7,40 hod.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být výjimečně rozhodnuto o dřívějším
otevření budovy. V případě, že je školy zpřístupněna žákům dříve než v 7,40 hod. shromáždí
se přítomní žáci v prostorách školní družiny v přízemí školy.
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Dohledem u vchodu, v prostoru šaten a na chodbách jsou pověřeni pracovníci školy. Žáci
s omezenou schopností pohybu a prostorové orientace (invalidní vozík, potřebný doprovod
pro oční vady a podobně) jsou do tříd doprovázeni pověřenými pedagogickými pracovníky. Pro
dopravu invalidních vozíků slouží venkovní výtah, případně plošina uvnitř budovy. Obě zařízení
obsluhují pouze proškolení pracovníci.
Po odložení věcí v šatně (bundy, kabáty, venkovní obuv) se žáci přesouvají do svých tříd podle
denního rozvrhu hodin.
Škola se uzamyká v 16,15 hod. po ukončení provozu školní družiny.
III.

Provoz školní družiny

Kapacita školní družiny je stanovena na 80 žáků.
K docházce do školní družiny jsou přijímáni žáci plnící povinnou školní docházku a děti
z přípravného stupně základní školy speciální na základě písemné přihlášky. Školní družina je
naplňována do kapacity zařízení. Přednostně jsou přijímáni žáci nižšího stupně základní školy
a základní školy speciální, je přihlíženo k dojíždění jednotlivých žáků i ke skutečnosti, zda jsou
zákonní zástupci přihlášeného dítěte zaměstnáni.
Do ranní školní družiny přicházejí žáci v době od 6,15 hod. do 7,15 hod. Pak jsou přijímáni
pouze žáci dojíždějící z měst a obcí mimo Opavu.
Provoz školní družiny
Ranní družina

6,15 hod. – 7,45 hod.

Odpolední družina

11,45 hod. – 16,00 hod.

Vycházka, pobyt venku

13,30 hod. – 14,30 hod.

Ukončení činnosti školní družiny

16,15 hod.

Pro činnost jednotlivých oddělení jsou vyčleněny prostory.
Se žáky praktické školy jednoleté (střední škola), kteří se zdrží po skončení vyučování v budově školy,
pracují pověření pedagogičtí pracovníci v určených prostorách.
Žáci odcházejí ze školní družiny samostatně, případně v doprovodu dospělé osoby podle údajů
uvedených v zápisovém lístku.

IV.

Vyučování

Vyučování je zahajováno pravidelně v 8,00 hod.
Žáci jsou povinni se dostavit do školy včas, aby nebyla narušována výuka pozdními příchody.
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Pedagogičtí pracovníci jsou povinni být na pracovišti minimálně 20 minut před zahájením
přímé pedagogické činnosti (výuka, činnost oddělení školní družiny).
Výuka probíhá v učebnách, cvičné kuchyni, tělocvičně a areálu na adrese Nám. Slezského
odboje 5, příspěvková organizace, na školním pozemku Na Komendě v Opavě. Tělesná
výchova probíhá také v prostorách areálu U Hedviky.
V době vyučování se žáci zdržují ve třídách, o přestávkách ve třídách a v učebnách. Prostory
školy jsou kontrolovány pedagogickými pracovníky podle plánu dozorů.
Vyučovací hodiny a přestávky
1.vyučovací hodina

8,00

8,45

přestávka

8,45

9,00

2.vyučovací hodina

9,00

9,45

přestávka

9,45

10,05

3.vyučovací hodina

10,05

10,50

přestávka

10,50

11,00

4.vyučovací hodina

11,00

11,45

přestávka

11,45

11,55

5.vyučovací hodina

11,55

12,40

přestávka

12,40

12,50

6.vyučovací hodina

12,50

13,35

přestávka

13,35

13,45

7.vyučovací hodina

13,45

14,30

přestávka

14,30

14,40
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8.vyučovací hodina

14,40

15,25

Přesuny do odborných učeben, tělocvičny, na pozemky jsou vždy pod dozorem vyučujícího,
který si žáky převezme ve třídě a po opuštění odborné učebny, návratu z tělocvičny či jiných
prostor žáky doprovodí zpět.
Pokud probíhá výuka mimo budovu školy (exkurze, vycházky, soutěže se žáky a další), musí být
každá akce předem posouzena a schválena vedením školy (aktivity musí být v souladu se ŠVP
a vztahovat se ke konkrétnímu vzdělávacímu tématu).
Po skončení vyučování doprovází vyučující z poslední vyučovací hodiny žáky do šaten,
případně předává žáky do školní družiny.
Žáci využívající výdejny stravy po obědě odcházejí z budovy a areálu školy domů.
Pokud probíhá výuka v odborných učebnách, tělocvičně, cvičné kuchyni, dílnách, keramické
dílně, řídí se žáci a pedagogové řády jednotlivých odborných učeben a prostor.

V.

Režim Speciálně pedagogického centra Srdce

Školské poradenské zařízení SPC Srdce využívá pro svou činnost prostor v budově na Nám.
Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava.
Provoz Speciálně pedagogického centra Srdce pro klienty

Denně PO - PÁ

7,30 hod. – 15,30 hod.

Klienty po příchodu do budovy přebírají pracovnice SPC.
Klienti (děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci) využívají prostor SPC v přízemí budovy.
Po vyřízení záležitosti v poradenském zařízení vyprovázejí návštěvníky z budovy pracovnice
SPC.
Pracovnice SPC využívají pro činnost služební motorové vozidlo. Vozidlo přebírají určení
pracovníci po schválení cesty vedením školy (vyplnění příslušného formuláře – žádanky o
využití SMV, cestovního příkazu). Před výjezdem je řidič služebního motorového vozidla
povinen zkontrolovat jeho technický stav – viz směrnice o užívání služebního motorového
vozidla. Doklady od vozidla předává a po návratu ze služební cesty přebírá ředitel školy.
Podrobnosti provozu SPC jsou dány v Organizačním řádu SPS Srdce Opava a Vnitřním řádu SPC
Srdce Opava.
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VI.

Výdejna stravy
Denně PO - PÁ

12,00 hod. – 14,00 hod.

Obědy ve výdejně stravy jsou vydávány žákům na základě přihlášení k odběru ve Školní jídelně
na Rybím trhu v Opavě.
Výdejna stravy zabezpečuje i závodní stravování pro zaměstnance Základní školy a Praktické
školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.
Obědy jsou dováženy do areálu školy v přenosných nádobách.
Strávníci využívají jídelnu v přízemí budovy. Jídla jsou vydávána zásadně pouze pro konzumaci
v jídelně. Výjimečně může pracovnice výdeje stravy vydat oběd do jídlonosiče (v první den
nepřítomnosti nemocného žáka).
Se stolováním žáků v jídelně pomáhají vychovatelé školní družiny, případně asistentky
pedagoga.

VII.

Pohyb cizích a nepovolaných osob po budovách organizace a v areálu školy

Budova školy (přední i zadní vchod) jsou permanentně uzamčeny.
Volný pohyb nepovolaných osob po budově není možný.
Návštěvníci školy jsou povinni se před vstupem do budovy ohlásit příslušné osobě, se kterou
chtějí jednat prostřednictvím hlasového zařízení u vchodu.
Návštěvníci musí být od hlavního nebo zadního vchodu budovy doprovázeni zaměstnancem,
který příslušnou osobu do budovy vpustil k příslušnému pracovníkovi. Ten pak přebírá
odpovědnost za pobyt cizí osoby v budově až do jejího odchodu.
Zákonní zástupci žáků se mohou kontaktovat s pedagogickými pracovníky v době, kdy
pedagog nevykonává přímou pedagogickou činnost, případně není pověřen dozorem. Schůzky
mimo oficiální třídní schůzky je možné si s pedagogickými pracovníky dohodnout zpravidla
před vyučováním, případně po skončení vyučování.
Pracovníci firem, kteří vykonávají v budově školy odborné práce, musejí být před příchodem
na pracoviště seznámeni s provozním řádem školy a předpisy BOZP pověřenou osobou.
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Do dvora mohou vjíždět motorová vozidla pouze po předchozím projednání a se souhlasem
ředitelství školy.

VIII.

Další ustanovení

Součástí Vnitřního řádu školy jsou provozní řády jednotlivých pracovišť a učeben (viz přílohy
k VŘŠ).
Vnitřní řád školy je dokumentem navazujícím na Školní řád platný pro Základní školu a
Praktickou školu, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.

V Opavě 2.9.2019

Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy

