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Provozní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová 

2022/23 

 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

I. 

Údaje o zařízení 
 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod 

Náchodská 85 

549 11 Dolní Radechová 

tel.        : 491 424  739, 776 439 360 

ředitelka školy      : Mgr. Věra Štěpánková 

IČ       : 75 01 55 52 

 

Typ školy   : malotřídní základní škola (1.- 5. ročník)  

: mateřská škola 

Kapacita : 75 žáků (stav 4ě žáků) 

    : 22 dětí  

Zájmové činnosti : Sportovní kroužek, Angličtina, Šikovné ručičky 

Povinné činnosti  : realizace podpůrných opatření 2. a 3. stupně 

 

Využívání školní budovy  

- pravidelné stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy 

- stravování cizích strávníků (důchodců, zaměstnanců obce a dalších osob) 

- pořádání školních besídek, sportovních dní, projektového vyučování, tematických 

setkávání s rodiči a odborníky apod. 

 

II. 

Režim dne 
 

Dojíždění dětí 

 

Mateřská škola    

maximální vzdálenost            : 5 km (Horní Radechová, Slavíkov, Náchod)  

druh dopravy               : osobní doprava  

čas prvního příchodu žáků  : 6:45 hod 

čas posledního odchodu žáků : 15:45hod 

 

 

Školní družina     

je využívána žáky  : 1. – 2. oč. (doplněna žáky 3. ročníků, dojíždějícími, sourozenci)  
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kapacita   : 30 dětí  

ranní družina   : 6,45 – 7,45 hod 

odpolední družina  : 11,40 - 15,45 hod 

 

Základní škola    

maximální vzdálenost             : 8 km (Červený Kostelec, Horní Radechová, Náchod)  

druh dopravy               : autobus, osobní doprava 

čas prvního příchodu žáků  : 7,45 h 

čas posledního odchodu žáků : 14,05 hod hodin 

 

 

Začátek vyučování  :  8,00 hod 

Konec vyučování  : 14,05 hod 

     

Vyučovací hodina  : délka trvání - 45 min 

Způsob výuky  : tradiční (1. - 5. ročník) 

: č. j. 62/2016; ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Dolní Radechová – Učíme se 

pro budoucí život  

     

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: dle potřeby, ale nejméně 1x ve                                           

 vyučovací hodině (využití koberce, interaktivní tabule,   počítačového kabinetu atd..) 

 

Počet hodin v jednom sledu  

1. ročník   : 4 vyučovací hodiny 

2. ročník   : 5 vyučovacích hodin 

3. ročník   : 5 vyučovacích hodin 

4. ročník   : 5/6 vyučovacích hodin (může se změnit s plaveckým výcvikem)  

5. ročník   : 5/6 vyučovacích hodin (může se změnit s plaveckým výcvikem) 

    

Přestávky  

zařazení v režimu  - po každé vyučovací hodině 

délka trvání - 15 minut po první a druhé hodině (v případě pěkného počasí 

upravit a druhou přestávku strávit venku na zahradě) 

- po třetí hodině 10 minut 

- po čtvrté hodině 10 minut 

     - po páté  hodině 10 minut  

 

Režim pracovního vyučování: 

Pracovní činnosti jsou zařazeny dle potřeby školy (většinou poslední hodiny). 

délka trvání      : 1 vyučovací hodina (Pracovní činnosti), 

    2 vyučovací hodiny (Výtvarná výchova)                                                                          

možnost očisty       : v každé třídě je umyvadlo s mýdlem, papírové ručníky 

  

III. 

 

Režim stravování včetně pitného režimu 
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Stravování  ZŠ 

Způsob zajištění oběda      : vlastní jídelna 

Doba vydávání oběda      : 11,40 - 13,00 hod 

Režim školních svačin       : žáci si nosí vlastní svačiny 

Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka   : 30 min 

Režim stravování cizích strávníků     : 11,00 - 11,15 hod do jídlonosičů 

 

Pitný režim v ZŠ 

Děti si nosí vlastní nápoje  

             

 

Stravování MŠ  

Způsob zajištění svačinek a oběda  : vyhrazená část kmenové učebny, jídlo je 

připraveno na stolech nebo ho servíruje kuchařka či 

učitelka MŠ, pomocný personál   

 

Doba vydávání svačinek   : 8,00 – 8,30 hod(dopolední) 

      : 14,00 – 14,30 hod(odpolední)    

Doba vydávání oběda    : 11,25 - 12,00 hod 

Režim školních svačin     : svačinky zajišťuje ŠJ (dopolední, odpolední) 

Doba vymezená pro konzumaci oběda : 45 min 

 

Pitný režim v MŠ: 

zajištění pitného režim   : školní jídelnou 

druh nápojů     : různé druhy vhodných nápojů (džusy, čaje, 

kakao..) 

frekvence podávání    : během celého dne pobytu dítěte v MŠ   

způsob a manipulace s nápoji   : nápoje jsou rozlévány z várnice do sklenic                        

(mytí sklenic zajišťuje školní jídelna) 

 

 

 

IV. 

Podmínky pohybové výchovy  

 
Základní škola 
Počet a kapacita tělocvičen : škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá obecní sportovní                            

halu 

Počet a kapacita hřišť      : u školy je travnatá zahrada, dřevěné a plastové herní 

prvky, basketbalový koš a kryté pískoviště 

Zařazování hodin TV           : TV se vyučuje  jako dvouhodinové bloky                     

Výuka plavání  : žáci školy se pravidelně každoročně zúčastňují výuky 

plavání v plavecké škole v Náchodě. Žáci, kteří nemohou 

plavat, mají potvrzení od lékaře. 
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Tělovýchovné chvilky            : jsou zařazovány při znatelné únavě žáků mezi 

jednotlivými činnostmi a dle aktuální potřeby žáků, 

v nižších ročnících denně. 

 

 

Mateřská škola  

 

Počet a kapacita hřišť         : u školní budovy je na zahradě travnaté hřiště, dřevěné a 

plastové herní prvky, kryté pískoviště, pružinové a 

vahadlové houpačky a dřevěný domeček 

Výuka plavání  : děti mateřské školy se pravidelně každoročně zúčastňují 

výuky plavání v plavecké škole v Náchodě. Výuka plavání 

se týká pouze dětí předškolního věku   

Tělovýchovné chvilky            : jsou zařazovány denně  

    

 

 

 

                                                                                        

                                                                                    

V Dolní Radechové dne 1. 9. 2022                                                 Mgr Věra Štěpánková 

        ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Radechová 


