Základní škola praktická a základní škola speciální
Lomnice nad Popelkou
Komenského 1000
PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou

Provozní řád školy
§ 26, § 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Údaje o zařízení
Předmět vymezení.
Adresa :
Kontakt:

Základní škola praktická a Základní škola speciální
(příspěvková organizace)
Komenského 1000
512 51 Lomnice n. Popelkou
Tel. : 481 67 11 87

Zřizovatel :

Město LOMNICE NAD POPELKOU

Ředitelka :

Mgr. Jana Šidlichovská

Kapacita školy : 48 žáků ( dle zřizovací listiny 40 žáků základní školy praktické a 8
žáků základní školy speciální)

Režim dne










Škola je otevřena a zajišťuje dozor od 7:30 hodin. Maximální vzdálenost
dojíždění žáků je 8 km (dopravní prostředek autobus ).
Příjezd prvních dojíždějících žáků 7:15. Poslední odjezdy ve 14.30 hodin.
Ukončení vyučování nejdéle ve 14. 35 hod.
Délka vyučovacích hodin je 45 minut , 1.vyučovací hodina trvá 40 minut , 4.
vyučovací hodina trvá 40 minut.
Počet hodin v jednom sledu dle Vyhlášky 73 / 2005 Sb. § 8, odst. 4, s ohledem na
potřeby dojíždějících žáků ( 4 , 5 , 6 vyučovacích hodin dle ročníku a stupně)
Délka přestávek (dle optimálních možností a vzhledem k dojíždění žáků ):
Malá přestávka je 10 minut (1.,3.,4.,5. přestávka) ,
Velká přestávka je 15 minut ( 2. přestávka) ,
Polední přestávka je 30 minut ( podle rozvrhu jednotlivých tříd )
Odpolední pobyt ve školní družině ZŠ TGM se řídí režimem družiny (integrace
žáků se žáky ZŠ TGM). Jedná se maximálně o 3 až 4 žáky 1. stupně.
Dozor končí odchodem žáků na oběd , z budovy školy nebo
předáním vychovatelkám školní družiny po skončení vyučování. Dozor na
výletech, exkurzích a společných akcích mimo školu končí rozchodem v místě
předem určeném , který byl v předstihu rodičům oznámen.

Způsob výuky:


Převážně tradiční, přizpůsoben malotřídnímu typu školy, občas v blocích,
některé vhodné výukové předměty v tématických celcích podle ŠVP , podle
dílčích projektů. Zařazování velkých prověrek a testů po důkladném procvičení
probrané látky.

Zájmové činnosti žáků



Široký výběr volnočasových aktivit DDM dle nabídky .
Kulturní akce : návštěvy divadelních představení , koncertů , filmových
představení a výstav dle zájmu a aktuální nabídky.
 Aktivní účast na znalostních a sportovních soutěžích pořádaných různými
organizacemi a školami.
 Motivační aktivity školy :
Pořádání místního kola SHM v lehké atletice
Různé drobné soutěže pro žáky školy
Podpora praktických a sportovních dovednosti při pracovních činnostech a
tělesné výchově (bruslení , lyžování , netradiční sporty , práce s osobním
počítačem, základy vaření a údržby domácnosti) ).
 Školní výlety a exkurze (přírodovědné, vlastivědné, turistické, praktické
z hlediska budoucích profesí).



Pro rodiče je pořádána jedna společná schůze na začátku každého školního roku
a 4 třídní schůzky ročně .
Je ustanovena Školská rada složená ze tří členů (zástupce rodičů, zástupce
města Lomnice nad Popelkou jako zřizovatele a člena pedagogického sboru.)

Režim práce s počítačem:





Na prvním i na druhém stupni výuka INFORMATIKY A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE (PC učebna se 7 počítači s připojením na internet )
Bezpečný provoz zajišťují vyučující.
Počet vyučovacích hodin na PC je určen ŠVP podle aktuálního rozvrhu, jinak v
jednom sledu max. 2 vyučovací hodiny
Nepravidelné při využívání výukových programů v jednotlivých předmětech

Režim pracovních činností:











Pracovní činnosti probíhají 1 příp. 2 hodiny za sebou s 10-ti minutovou
přestávkou
Pracovní místo při výuce:
1. ve škole, ve třídě
2. v kuchyňce
3. v dílně ZŠ či ZŠ praktické
4. případně dle tématu a osnov ŠVP ZV LMP i mimo budovu školy
Rozdělení žáků na pracovní činnosti podle počtu žáků, podle zaměření a věku
optimálně na skupiny:
1. mladší žáky a žákyně
2. dívky
3. starší chlapce
Přestávky jsou dodržovány podle rozvrhu hodin, odchod na WC případně dle
potřeby individuální
Možnost očisty: umyvadla umístěná ve školních dílnách, v kuchyňce, na
sociálním zařízení, v jednotlivých třídách
Bezpečný provoz v dílně a bezpečný a hygienický provoz v kuchyňce zajišťuje
vyučující
Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle druhu práce.
rukavice, zástěry
Brigády – uhrabování , plení , okopávání , úklid listí ( 2 vyučovací hodiny
v jednom sledu) . Možnost očisty běžný : umyvadlo s teplou a studenou vodou ,
papírové ručníky.

Režim stravování a pitného režimu








Výdej oběda dle provozu jídelny ZŠ TGM , od 11: 30 – 13:45 hod. ,
Doba vymezená na oběd je 30 minut ( bez čekání ) , doprovod vyučující .
Režim školních svačin: žáci si nosí svačiny z domova nebo si zakoupí svačinu
v kiosku před jídelnou základní školy, v čase od 7:30 – 8:05, případně pak v době
polední pauzy
Zajištění pitného režimu: žáci si nosí nápoje z domova, zakoupí v kiosku. Pitný
režim je dále zajišťován školní jídelnou při obědě a v odpoledních hodinách pro
školní družinu.
Frekvence podávání a způsob: individuální, průběžný

Podmínky pohybové výchovy






Škola nemá vlastní tělocvičnu , pronájem tělocvičny ZŠ TGM omezeně
Vybavení tělocvičny: základní sportovní nářadí a náčiní
Hygienická zařízení: WC dívky ,WC chlapci , umyvadla s teplou a studenou
vodou, papírové ručníky
Škola nemá vlastní hřiště , zapůjčuje stadion v Lomnici n. P. , vč. hygienických
zařízení
Ve všech ročnících je tělesná výchova vřazena rozvrhu hodin po 3 hodinách
týdně. Jsou naplánovány tak, jak to umožňuje pronajímatel tělocvičny.









Neřízená pohybová aktivita možná o přestávkách v chodbě a ve sportovním
koutku (malá tělocvična) pod dozorem pedagoga
Letos upravená třída na relaxační místnost, využívaná dle potřeby pro výuku i
trávení přestávek pro žáky 1. stupně.
Výuka plavání probíhá u žáků 3. a 4. ročníku , případně může být přesunuta
podle zájmu rodičů a doporučení poradenských zařízení na další období.Výuka
probíhá v Aquacentru v Jičíně a je zajišťována tamními plaveckými instruktory.
Podle možností , schopností a zdravotního stavu žáků organizujeme výcvik
v lyžování ( vyšší ročníky – 7.,8.,9.) ) trasa či místo aktivity je v okolí města ,
výcvik bruslení (zimní stadion v Lomnici nad Popelkou).
Cyklistiku a pohyb na silnici nacvičují žáci prakticky na dopravním hřišti v
Košťálově ( 4. ročník a výše).

Lékárnička:




Je umístěna v prostorech před sborovnou a je pravidelně doplňována
zdravotníkem školy. V případě onemocnění či úrazu je kontaktován zákonný
zástupce žáka formou obvyklou, v akutních případech výhradně telefonicky.
Úrazy jsou neprodleně zapisovány do knihy úrazů a sepisovány protokoly o
úrazech pro účely pojišťovny.

Výchova ke zdravému životnímu stylu:



Je součástí výuky v jednotlivých předmětech
V rámci preventivního programu k ní směřují též projektové dny, přednášky a
videoprojekce o návykových látkách, sexuální výchova, Den Země, apod…)

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:







Teplota vzduchu: teplota ve třídách, učebnách a další místnosti k trvalé činnosti
není menší než 20 °C,v tělocvičně ne menší než 18 °C. V případě potřeby je
možné teplotu jednotlivých prostor zkontrolovat přenosným teploměrem.
Nástěnné teploměry v učebnách byly z bezpečnostních důvodů odstraněny
Větrání: o přestávkách, případně v době vyučování výhradně za pedagogického
dozoru
Osvětlení: vyhovující denní osvětlení doplňované podle potřeby umělým
osvětlením většinou zářivkového typu
Ochrana před oslněním: prostřednictvím žaluzií ve třídách a v multimediální
učebně.
Zásobování pitnou vodou probíhá prostřednictvím obecního vodovodu ve
třídách, v kuchyňce, při sociálních zařízeních, ve sborovně, v ředitelně

Hygienicko-protiepidemický režim:


Způsob a četnost úklidu a čištění přizpůsobena potřebám a okolnostem










Setření na vlhko podlahy, nábytek, okenní parapety, kliky, rukojeti, splachovadla
Vynášení odpadků
Vysávání koberců
Použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem k umytí umyvadel,
záchodových mis, pisoárů , sedátek na záchodech,
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn
3x ročně umytí oken a svítidel
Úklid prostor půdy 2x ročně
Malování ã 3 roky, v době prázdnin, v případě potřeby ihned, v době mimo
vyučování.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:







Škola platí odvoz jedné popelnice se směsným odpadem Severočeským
komunálním službám podle smlouvy (jde o obaly od svačin žáků, odstřižky
z pracovní výchovy , výtvarné výchovy, odpad ze surovin při hodinách vaření,
zbytky od ovoce, apod.)
Papír ( noviny, katalogy,letáky,staré sešity,výkresy ) je částečně svazován a
shromažďován k odvozu na ZŠ TGM. Další papírový odpad se odnáší do
sběrných kontejnerů umístěných na náměstí pod ZŠ
Někteří žáci naší školy se účastní sběru tříděného odpadu (plastů a papíru )
řízeného ZŠ TGM každou středu před vyučováním
Odepsaný počítač a tiskárna zlikvidovány firmou HVH spol.s r.o Jičín , která
provádí správu naší výpočetní techniky .

Evakuační plán




V případě požáru či jiné havárie ohrožující životy lidí, se všichni přítomní řídí
evakuačním plánem školy za účelem co nejbezpečnějšího opuštění školní budovy.
Cvičná evakuace školy podle evakuačního plánu probíhá na začátku každého
školního roku ( zpravidla na počátku září).
Žáci jsou poučeni o evakuačním plánu a zásadách rychlého opuštění budovy
v případech ohrožující životy osob v budově

