Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Provozní řád
Dle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
Vyhláška 410/2005 Sb. Vyhláška zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na
prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

Údaje o zařízení

I.
Typ školy:

základní škola a mateřská škola bilingvní a běžné čtyřleté gymnázium

Právní forma:

s.r.o.

Adresa:

Gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.
Fr. Formana 268/45
70030 Ostrava – Dubina

Ředitel školy:

Mgr. Alena Tůmová

Kapacita školy:

gymnázium -

250

základní škola – 100
mateřská škola -

40

školní družina –

50

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
II.

Zájmové odpolední činnost
Školní akce pro veřejnost
Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům:

-

Mateřská škola:
Ranní družina:
Školní vyučování:

-

Odpolední družina:
Zájmové kroužky:

od 7:00 do 17:00
od 7:00 do 8:45
od 8:55 do 14:45 – 1. stupeň
od 8:55 do 14:35 – 2. stupeň
od 8:00 do 14:35 - gymnázium
od 12:35 do 17:00
od 14:30 do 17:00
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Pobyt venku pro 1. stupeň základní školy
Pobyt venku je umožněn dětem podle počasí každodenně. Pro pobyt venku je
využíván rozsáhlý areál, který náleží škole – travnaté hřiště, asfaltové hřiště, duratanové
hřiště, atletické vybavení (antuková dráha, doskočiště, sektor koule), prolézačky a pískoviště,
školní pozemek. Pobyt venku je využíván na volný pohyb, dětské a sportovní hry, malování
v přírodě.

Začátek vyučování pro 1. stupeň

8:55

Začátek vyučování pro 2. stupeň

8:55

Konec vyučování pro 1. stupeň

14:45

Konec vyučování pro 2. stupeň

14:35

Délka vyučovací hodiny:

45 minut

Způsob výuky:

tradiční
v blocích (výtvarná výchova, praktické činnosti)

Počet hodin v jednom sledu: 6
Přestávky: zařazené po každé vyučovací hodině
10 minut před vyučováním
20 minut mezi 1. a 2. vyučovací hodinou
10 minut před 3. vyučovací hodinou
10 minut mezi ostatními hodinami
30 – 60 minut polední přestávka
Možnost pobytu venku – za příznivého počasí po 1. a 2. vyučovací hodině v atriu školy, při
výuce v bloku dle potřeb žáků, denní využívání relaxačních prostorů na chodbě školy.

III.

Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování






Způsob zajištění – školní jídelna Základní školy Fr. Formana pro žáky 1. stupně
Způsob zajištění – Sodexo pro žáky 2. stupně
Doba vydávání: 11:45 – 14:15 pro žáky 1. stupně, 12:30 – 13:00 pro žáky 2. stupně
Doba konzumace oběda podle potřeby dítěte
Doplňkové občerstvení – bufet, sortiment – občerstvení převážně z nabídky racionální
výživy a krabičkové pití a nápoje v plastových lahvích

Pitný režim
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Školní jídelna, bufet
Druh nápojů – mléko, čaj, ovocné šťávy, džusy, minerálky, ochucené nápoje. Způsob
podávání – v jídelně ve sklenicích, ostatní v krabičkách, plastových lahvích
Manipulace s nápoji – pití ve sklenici ve školní jídelně, pití přes brčko z krabičky

IV.

Podmínky pohybové výchovy pro 1. stupeň základní školy

Počet tělocvičen:

2

Kapacita:

velká tělocvična – 270 m2
malá tělocvična – 220 m2

Vybavení tělocvičny:

veškeré běžné zařízení a nářadí

Hygienické zařízení:

2 x sprcha, 5 x umyvadlo, 2 x WC, 4 šatny s lavičkami a věšáky

Počet hřišť:

1 x travnaté
1 x duratanové
1 x asfaltové

Vybavení hřišť:

fotbalové a házenkářské branky, běžecká dráha, doskočiště,
sektor koule, prolézačky, houpačky

Počet hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně v každém ročníku
Zájmové kroužky:

florbal

Výuka plavání:

20 hodin v 2. ročníku v 1. pololetí v plaveckém bazénu

Tělovýchovné chvilky:

zařazeny dle potřeby do výuky

Využití přestávek:

relaxační zóny na chodbě

V.

Podmínky pohybové výchovy pro 2. stupeň základní školy

Počet tělocvičen:

1

Kapacita:

tělocvična – 220 m2

Vybavení tělocvičny:

veškeré běžné zařízení a nářadí

Hygienické zařízení:

2 x sprcha, 5 x umyvadlo, 2 x WC, 4 šatny s lavičkami a věšáky

Počet hřišť:

1 x asfaltové

Počet hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně v každém ročníku
Výuka plavání:

20 hodin ve 2. ročníku v 1. pololetí v plaveckém bazénu
20 hodin ve 3. ročníku v 1. pololetí v plaveckém bazénu

Tělovýchovné chvilky:

zařazeny dle potřeby do výuky

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Využití přestávek:

relaxační zóny na chodbě

Provozní řád byl projednán a schválen na pracovní poradě dne 25. 8. 2017.

Platnost:

od 1. 9. 2017

Účinnost: od 1. 9. 2017

V Ostravě, dne 1. září 2017

PaedDr. Ivona Klímová
ředitelka školy

