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PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  

BBoolleevveecckkéé  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  PPllzzeeňň,,  nnáámm..  

OOddbboojjee  1188,,  ppřřííssppěěvvkkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  
  

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění   
  

PPrroovvoozznníí  řřáádd  jjee  vvyyddáánn  vv  ssoouullaadduu  ss  ppoovviinnnnoossttíí  šškkoollyy  uupprraavviitt  rreežžiimm  ddnnee  vv  pprroovvoozznníímm  řřáádduu  

((§§  77  ooddsstt..  22  zzáákkoonnaa  čč..  225588//22000000  SSbb..,,  oo  oocchhrraanněě  vveeřřeejjnnééhhoo  zzddrraavvíí  aa  oo  zzmměěnněě  nněěkktteerrýýcchh  

ssoouuvviisseejjííccíícchh  zzáákkoonnůů,,  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí))  aa  vv  ssoouullaadduu  ss  ppoovviinnnnoossttíí  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  ssttaannoovviitt  

oorrggaanniizzaaccii  aa  ppooddmmíínnkkyy  pprroovvoozzuu  šškkoollyy  vv  ssoouullaadduu  ss  uussttaannoovveenníímm  §§  116655  ooddsstt..  11  šškkoollsskkééhhoo  

zzáákkoonnaa..  

  

I. Údaje o zařízení 

 

Adresa                              -   Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18,  

    příspěvková organizace 

 nám. Odboje 18, 323 00   Plzeň 

 Telefon -   378 028 901, 378 028 922   

 IČO -   49777581 

 Ředitelka -   Mgr. Helena  BRUNCLÍKOVÁ 

 Statutární zástupce -   Mgr. Jaroslav ČERVENÝ 

 ředitelky školy 

 Zástupkyně ředitelky -   Mgr. Pavlína BRABCOVÁ 

 školy 
 Typ školy -   úplná základní škola (1. - 9. ročník) 

 Kapacita -   500 žáků 

 

Zájmové kroužky -  kroužek lidových tanců „Boleváček“  

(základní škola)                              

 

Zájmové kroužky -   výtvarný kroužek 

(školní družina)                             -   sportovní hry 

- cvičení s jógou 

-  pěvecký kroužek 

- divadelní kroužek 

 

 

„Anglické odpoledne“ je realizováno v rámci plánované činnosti oddělení nejmenších dětí  

ve školní družině v anglickém jazyce. 
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Zájmová činnost - nadstandardní výuka – nabídka 

 

- „Obratné jazýčky“ (0. ročník) 

- „Hravá angličtina“ (2. ročník) 

- Kroužek německého jazyka (1. stupeň) 

- Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

- Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 

- Keramika pro děti a dospělé 

- Kurz anglického jazyka (pro dospělé - začátečníci, 

pokročilí) 

- Kurz německého jazyka (pro dospělé – začátečníci, 

pokročilí) 

 Kurzy budou otevírány na základě zájmu účastníků během celého školního roku, 

zaměření kurzů bude rozšířeno v souladu s požadavky zájemců. 

 

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy : 

 

 -  kurz pro získání základního vzdělání 

 -  sportovní aktivity v tělocvičnách a v areálu hřišť, v nafukovací hale  

 

 -  stravování -  počet :         ZŠ  322   CS  123  (cizí strávníci) k 1.9.2018 

             VOŠ – stud. 70 

                         Zaměstnanci 51 

                                                        MŠ Montessori  17 dětí a  4 zaměstnanci   

                                                        ZŠ Montessori 41 dětí a  4  zaměstnanci 

                       -   samostatná jídelna se sociálním zázemím 

  

                                                        - svačinky: 81 

 

- využití počítačové učebny (internetu) v odpoledních hodinách – Klub Bolevecké 

základní školy Plzeň nebo o přestávce mezi dopolední a odpolední výukou  

- využívání odborných učeben v rámci doplňkové činnosti školy 

 

II.  Režim dne 

 

 Provoz školy :   7.00  -  17.00 hod. (škola se otevírá v 7.40 h) 

      od  7.00 hodin probíhají nulté vyučovací hodiny  

  

Dojíždění dětí : 

                      Maximální vzdálenost 28 km           

                      Druh dopravy  -  autobusová, vlaková, MHD 

                      Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků: 7.20 hod., 16.10 hod. 

 

 Školní družina :   6.00 – 16.30 hodin 

 

 Začátek vyučování :      1. - 2. tř.  od 7.55 hod. 

                                                    3. - 9. tř.  od 8.00 hod. 

 

 Ukončení vyučování včetně odpoledního :   16.15 hod. 
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Vyučovací hodina : 

 

      Délka trvání :     45 min. 

                 Způsob výuky :  tradiční  

 

 

 Frekvence střídání pracovních míst při výuce - každý předmět na 2. stupni se vyučuje 

v příslušné odborné učebně. Počet hodin v jednom sledu    -   1. stupeň  6 h. 

                                                                     2. stupeň  6 h. 

 

Přestávky :    malá  -  10 min. 

                        velká  -  1. a 2. ročník - 30 min. 

                                      ostatní ročníky - 20 min.           

                                   - o velké přestávce možnost pobytu venku se zajištěným pedagogickým  

     dohledem 

 

Režim práce s počítačem : 

 

      -  zařazení v rozvrhu v dopoledních i odpoledních hodinách 

      -  počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu - 1 až 2 vyuč. hodiny 

 

Režim praktických činností, technických činností : 

 

- zařazení v rozvrhu 2. stupně většinou od 5. vyuč. hodiny,  od 7.00 hod.,  

  odpolední   výuka 

       - délka trvání v jednom sledu (střídání činností): 

                    a)  maximálně dvě hodiny jdoucí po sobě u praktických  činnosti 

                    b)  maximálně dvě hodiny po sobě jdoucí u technických činností  

       - přestávky  -  10 min, v odůvodněných případech 5 minut 

       - možnost očisty  -  umývárna u toalet 

       - každý žák má vlastní pracovní oblečení 

 

Úklid (§ 55 a novely) 

Úklid pracovišť základní školy, školní družiny, školní jídelny se provádí na pracovišti 

s technologickým zdrojem prachu a jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů 

z technologického procesu denně. Tím to se rozumí běžný úklid. Na období hlavních prázdnin 

je plánován úklid generální (včetně mytí oken). Jedná se také o úklid po provedených 

opravách, rekonstrukcích. Tento úklid se provádí na základě zpracovaného harmonogramu 

zaměstnavatele. 

 

 

Malování d (§ 55 b novely) 

Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně 

spojovacích cest se provede podle plánu údržby zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu 

činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do užívání či 

během udržování. 
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III.  Režim stravování včetně pitného režimu 

        Režim stravování je ustanoven směrnicí o školním stravování. 

        Pitný režim je pro děti školní družiny zajišťován školní jídelnou, dále pak mají žáci 

        možnost využití školního bufetu. 

 

  

IV.  Podmínky pohybové výchovy 

 

 - tělocvičny 

        

              tělocvična č. 1 :  rozměry 22 x 12 m (basketbal, odbíjená, nohejbal, házená  

                                    na 1 branku) - umělý povrch 

   tělocvična č. 2 :  rozměry 18 x 10 m (gymnastika, úpoly, trampolína velká) -  

                                              - povrch parkety 

   tělocvična č. 3 :  rozměry 22 x 12 m (basketbal, odbíjená, tenis, tenisová stěna) -  

                                               - palubovka                                                      

   respirium :  sál 14 x 10 m se zrcadlovou stěnou (gymnastika - akrobacie, moderní 

                                       pohybové formy, tance) - palubovka 

  

 - šatny :     4 x velká šatna (dvě se samostatnými sprchami,  

                                                        dvě se společnými sprchami) 

                               1 x malá šatna  ( s oddělenou sprchou) 

                               1 x velká šatna u gymnastického sálu    

            

 

         

- venkovní hřiště 
 

        běžecká dráha 70 m  -  umělý povrch 

                   dálkařský sektor  -  umělý povrch (rozběžiště) 

                   hřiště univerzální (házená, basketbal, tenis) - umělý povrch 

                   hřiště univerzální (házená, tenis) - umělý povrch 

        hřiště tenisové - umělý povrch 

        hřiště asfaltové  30 x 15 m 

        tenisová stěna - umělý povrch 

        2 x streetbalové hřiště - umělý povrch 

 

  - nafukovací hala 

 

-   hodiny tělesné výchovy zařazeny od 1. do 6. vyuč. hodiny, popř. na odpolední výuka 

-   počet hodin Tv v jednotlivých ročnících - 2 h. nebo 3 h podle  „Školního vzdělávacího   

    programu Bolevecké základní školy Plzeň pro základní vzdělávání, 24.6.2013“, pro žáky 

     s volbou předmětu „Sportovní hry“ 5 hodin.  

 

-   harmonogram hodiny Tv  -  úvodní část 

                                               -  rozcvičení 

                                               -  hlavní část 

                                               -  kompenzace 
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-   tělovýchovné chvilky - kompenzační cvičení 

                                          zařazováno do výuky na 1. stupni, dle potřeby i na 2. stupni 

 

-   zdravotní tělesná výchova - 1 hod. týdně, zařazená jako nepovinný předmět 

       (žáci absolvují běžnou výuku v hodinách tělesné výchovy)     

 

-  ergonomie školní práce – při výuce je dbáno na zásady správného sezení. 

                                            Škola  dodržuje doporučení pracovníků Ústavu hygieny LF 

                                             v Plzni (prevence vadného držení těla) 

 

 

 

 

Provozní řád Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace, 

nabývá platnosti dnem 1.9.2018. 

Provozní řád Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace, 

nabývá účinnosti dnem 1.9.2018. 

Provozní řád Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace, 

ze dne 1.9.2017 dnem 1.9.2018 pozbývá účinnosti.  

 

 

 

 

 

V Plzni dne 1.9.2018 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Helena Brunclíková  

                                                                                                      ředitelka školy 


