
Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

I. Základní údaje 

Název: Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace 

Adresa: Bystročice 65, 772 00 Olomouc 

IZO: 600140326 

Telefon: 585941269 

e-mail: zs.bystrocice@seznam.cz 

Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace, IČO 75029341 

Zřizovatel: obec Bystročice, IČO  298735 

Druh školy: ZŠ jen s ročníky 1. stupně, mateřská škola 

Školská zařízení: školní družina, školní jídelna - výdejna 

Kapacita:  ZŠ 45 žáků IZO: 102308284 

 MŠ 35 dětí IZO: 107626284 

 ŠD 45 žáků IZO: 119900700 

Zájmová činnost:  Flétna v MŠ a ZŠ, Taneční a pohybová průprava pro děti v MŠ a 

v ZŠ, Sportovní kroužek, Keramika, Mladý myslivec, Šikovný chemik a kutil, Angličtina pro 1. a 2. 

Ročník. 

Na škole nejsou žádné mimoškolní aktivity (doplňková činnost). Budova školy je 

využívána pouze pro výuku a aktivity s ní spojené. 

Společné akce pro rodiče – např. třídní schůzky, besídky, den otevřených dveří, 

výtvarné dílny, vánoční a velikonoční dílny, zahradní slavnosti, drakiáda 

II. Provoz příspěvkové organizace: 6:30 h – 16:40 h 

Dojíždějící děti jsou zabezpečeny návazností autobusů integrované dopravy, příjezd 

a odjezd je v souladu s provozem školy. Mimořádné akce jsou řešeny individuálně 

domluvou s rodiči. 

ŠD: Upřednostněny jsou mladší děti, vzhledem k malému počtu dětí mají možnost 

navštěvovat ŠD všichni žáci školy.  

Ráno družina probíhá v době od 6:30 h do 7:40 h Odpolední provoz ŠD navazuje na 

ukončení výuky v jednotlivých ročnících, ukončení v 16:40 hod. ŠD využívá co nejvíce 

pobytu venku v závislosti na počasí, využívá školní zahradu, obecní hřiště, okolí obce. 

MŠ: Provoz MŠ je od 6:30 h do 16:30 h. MŠ využívá 2 učebny, organizuje co nejvíce 

pobyt dětí venku na školní zahradě. 

ZŠ: Začátek vyučování je stanoven na 8:00 h, vyučovací hodina trvá 45 minut, mezi 

vyučovacími hodinami jsou desetiminutové přestávky, po druhé vyučovací hodině je 

přestávka dvacetiminutová, která je využívána hlavně ke svačině a pobytu na školní 

zahradě v jarních, podzimních měsících za příznivého počasí. Organizace dne je 

v souladu se zákonem. Přestávky využívají žáci k relaxaci, ke hrám na koberci, pobytu 

venku, se svolením vyučujícího mohou využívat počítače. 

Vyučovací program : ŠVP pro základní vzdělávání „Naše škola“, č.j. 38.13. 

Vyučování je řízeno školním rozvrhem, při práci se činnosti střídají, nejméně 1x za 

vyučovací jednotku pracují žáci mimo lavice – na koberci, u tabule apod. 

Žáci 1. ročníku mají denně pouze 4 vyučovací hodiny, 2. – 5. ročníku 4 – 6 hodin dle 



rozvrhu. 

Počítače využívají ve výuce všichni žáci, mimo vyučování pouze za přítomnosti 

vyučujícího. Pracovní činnosti jsou zařazeny v rozvrhu hodin, práce na školním 

pozemku je organizována dle sezóny a potřeby. Žáci používají pracovní oděv, mají 

možnost důkladné očisty na sociálním zařízení. 

OOP jsou používány v souladu s vyhláškou, včetně vydávání, spotřeby a likvidace 

obalů. 

III. Režim stravování 

Jídelna je společná pro ZŠ i MŠ, je vybavená vhodným nábytkem. 

Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Olšany u Prostějova. Pro MŠ je vyhrazena 

doba oběda od 11:30 h do 12:15 h. Pro ZŠ je oběd vydáván od 12:00 hod. Pro nemocné 

děti se vydává strava pouze první den nemoci do přinesených čistých nádob v době do 

12:00 h. 

Žáci odebírají státem dotované školní mléko, ovoce. Pitný režim je zajištěn v MŠ 

jednotně, v ZŠ dopoledne rodiči – děti si nosí vlastní nápoje, odpoledne jednotně. 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

V budově školy není tělocvična. Škola má možnost využívat Sokolovnu v obci, která je 

vzdálená asi 300 m. K atletice je využíváno hřiště u Sokolovny nebo školní zahrada. 

Plavecký výcvik je zabezpečován ve spolupráci s Plaveckou školou v Olomouci. 

K dopravě na plavání je objednáván autobus. Jedna hodina TV týdně je využívána 

k plaveckému výcviku – žáci 1. ročníku absolvují základní plavecký výcvik, ostatní 

zdokonalovací plavecký výcvik. 

Třídy jsou prostorné, dají se využít k tělovýchovným chvilkám a jednoduchým 

pohybovým aktivitám. Koberec a relaxační míče využívají děti mimo výuku a ve ŠD. 

Při pěkném počasí je využita k pohybu školní zahrada a blízký lesík. V rozvrhu hodin 

jsou zařazeny dvě hodiny TV týdně. Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány 

do vyučovacích hodin dle potřeb a možností. 

V Bystročicích 1. 9. 2015 

 -------------------------------------  
 Mgr. Hana Zajacová 
 ředitelka školy 


