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                                            Základní škola a mateřská škola Sněžné, 
                               příspěvková organizace 

                                      IČ 75021412, 592 03 Sněžné 96, tel. 566664270, 

      www. zssnezne.cz, e-mail: zs.snezne@snezne.cz 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Provozní řád 

 
Vydala: Matějů Věra, ředitelka školy 

Datum vydání: 13.11.2017 

Odkdy platí:  1. 12. 2017 

Změny:  

  

 

Tento řád byl projednán na pedagogické radě dne 13. 11. 2017 a platí od 1. 12. 2017. 

Zároveň se ruší provozní řád platný od 1. 9. 2015. 

 

 

I. Základní údaje 
 

Název školy:           Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení: 600130240 

Adresa:   Sněžné 96, 592 03 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel:   Městys Sněžné 

Právní forma zřizovatele: Obec                                                                                      

Adresa:   Sněžné 55, 592 03 

 

 

Telefon:   ZŠ  - ředitelna 566 664 270 

             sborovna 566 664 260  

    ŠJ a ŠD    566 664 431 

            MŠ  566 664 430 

E-mail:   zs.snezne@seznam.cz 

Internetové stránky:  http://www.zs.snezne.cz/ 

 

 
 

 

mailto:zs.snezne@snezne.cz
http://www.zs.snezne.cz/
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II. Popis školy 
 

Kapacita školy:   
160 /dle dokumentace týkající se rejstříku škol MŠMT/ 

 

Podmínky pro vyučování 
Počet učeben: ZŠ - 8 kmenových, 4 odborné /dílna, informatika, 2 jazykové uč./ 

  MŠ – 2 místnosti, ŠD – 1 místnost 

Velikosti učeben : od 23m do 74m.  

Počet žáků v jednotlivých učebnách: od 10 žáků do 19 žáků  /počet žáků odpovídá    

                                                               velikosti  učebny/. 

Žáci zdravotně postižení: počet 24  - jsou integrovaní do tříd, je jim věnována individuální     

                                                             péče jak ve vyučovacích hodinách /asistentka/, tak i  

                                                             mimo vyučování. 

Počet dojíždějících ZŠ:  

Spádová oblast:  Kadov, Krásné, Daňkovice, Líšná, Spělkov, Kuklík 

Mimo spádovost: Křižánky, Fryšava, Nový Jimramov, Bobrová, Věcov 

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost 
Jedna tělocvična, umístěná v budově školy, její vybavení je přiměřené – 2 šatny na 

převlékání, sprcha, 2 WC /dámský, pánský/; 

Hřiště – je využíváno hřiště Tj Sokol Sněžné /vzdálené 5 min chůze/ - doskočiště, hřiště se 

zpevněnou plochou – kolečkové brusle, v zimě kluziště) jinak bez sportovního vybavení, MŠ 

využívá přírodní zahradu s pískovištěm a pergolou, oplocenou zahradu pod školou prozatím 

bez vybavení, může využívat i vybavené dětské hřiště s prolézačkami u sokolovny. 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: 

Pronajímání suterénu pro tělovýchovné účely, využívání školní jídelny ke stravování cizích 

strávníků. 

 

III. Organizace vyučování 
 

Organizace 
Začátek vyučování: v ZŠ  v 7.45 hodin, MŠ a ŠD v 6.30  

Ukončení vyučování: ZŠ nejpozději v 15:15 hodin, MŠ v 16.00 hodin, ŠD v 15.45 hodin 

Délka vyučovací hodiny: 45 min 

Délka přestávek: malé 10 min, velká 15 min, polední 30 min 

Počet hodin v jednom sledu:1. třída – 4 hodiny 

                                              2. – 4 ročník – max. 5 hodin 

             5. – 9 ročník – max. 6 hodin 

Stravování 
Způsob stravování: vlastní stravovací zařízení 

Doba vydávání stravy: v ZŠ od 11.20 do 13:20 hodin 

      v MŠ přesnídávka od 8.45  

    oběd            od 11.45 

    svačina   14.30 

Stravování cizích strávníků: ve 12.40 hodin – v době mimo stravování žáků   
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Pitný režim  

Zajištěn - vaření čaje ve školní jídelně, várnice s čajem umístěny v jednotlivých    

třídách, použité nádobí myté ve školní jídelně 

 

Pohybová aktivita  

Hodiny Tv  a jejich počet - dáno učebním plánem 

Výuka plavání: pro MŠ a všechny ročníky 1. stupně v Městských lázních Nové Město na 

Moravě 

Tělovýchovné chvilky: zařazovány dle potřeby do vyuč. hodin, rovněž relaxační cvičení 

Za příznivého počasí využívání velké přestávky k pobytu venku – viz řád školy. 

 

IV . Další požadavky 
 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Naše škola je od červan 2016 školou podporující zdraví. Průběžně je zařazována do výuky 

návštěva ekologického střediska Chaloupky pobočka Krátká, účastníme se v projektu Mrkev, 

v projektu Ovoce do škol, Čistá Vysočina. Ve všech třídách třídíme odpad.  

Pro chování žáků a dodržování bezpečnostních a hygienických zásad je zpracován školní řád. 

Lékárničky první pomoci jsou umístěny v kabinetu Ch, v tělocvičně, v dílně, ve sborovně, ve 

školní kuchyni, ve ŠD a v MŠ. Doplňování zajišťuje Jaroslava Machalová. 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
Učebny jsou vytápěny na 20°C – automatické regulování teploty zajišťuje školník, 

mechanické i vyučující dle potřeby. Regulace proti pronikání slunečního záření zajištěna 

žaluziemi. Všechny učebny jsou vybaveny lihovými teploměry umístěnými ve stanovené 

výšce /1,2 – 1,5 m nad podlahou/. 

 

 

V. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 

Způsob a četnost úklidu a čištění: zajištěna stanovením pracovní náplně jednotlivých 

provozních pracovníků. 

Malování - jedenkrát za dva roky, v případě potřeby ihned. 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace - profylakticky 1x ročně a dále dle potřeby –  

                                                                         použití vhodných přípravků, popř. konzultace    

                                                                         s odbornými pracovníky DDD. 

Manipulace s odpady a jejich likvidace:  

pevné a biologické odpady jsou ukládány do uzavřených nádob /popelnic/ - odvoz smluvně 

zajištěn odbornou firmou  

plastové obaly ukládány do vyhrazených plastových pytlů – centrální odvoz v obci 1x týdně  

sklo a papír ukládány do kontejnerů k tomu určených – odvoz v obci dle potřeby, 

použité oleje likvidovány odbornou firmou – smluvně zajištěno. 
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Dodatek 
provozního řádu ZŠ a MŠ Sněžné, příspěvkové organizace týkající se školní jídelny 

 

 

Pracovní doba: 6.00 – 14.30 hodin 

Pracovníci:  Crháková Anna – vedoucí  

  Peňásová Iveta – hlavní kuchařka 

  Tobiášová Eva – kuchařka 

  Krausová Zdeňka – kuchařka 

 

Výdej obědů ZŠ:  1. výdej – 11.20 – 11.45 

    2. výdej – 12.15 – 12.40 

    3. výdej – 13.05 – 13.20 

 

Výdej obědů MŠ:   11.45  

Cizí strávníci:  12.40 – 13.00 

 

Odhlašování obědů:  do 13.00 hodin den předem 

Úhrada stravného:  každý měsíc od 17. do 19. dne 

Jídelníček: sestavuje, píše a vyvěšuje vedoucí školní jídelny na 

stanovených místech (v MŠ, chodba ZŠ, jídelna, webové 

stránky školy) vždy v pátek ráno 

Pitný režim poskytován 1. – 3. ročníku, ostatní žáci si nosí pití svoje, o 

školní nemají zájem 

 

Veškeré informace ohledně stravování podává vedoucí školní jídelny. 

 

Dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu, který je 

vyvěšen ve sborovně školy a v jídelně.  

 

Úklid jídelny zajišťuje uklízečka, během výdeje obědů kuchařky. 

 

V případě absence žáka zůstává v první den absence cena oběda stejná, další dny při 

neodhlášení obědů nebo při odběru do jídlonosičů je cena stejná jako pro cizího strávníka. 

   

 

Kalkulace oběda se dělá vždy k poslednímu dni měsíce února každého roku. 

 

 

Ve Sněžném 1. 12. 2017    Mgr. Věra Matějů, ředitelka 


