
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERNÁ V POŠ. 
 

Adresa: ZŠ Černá v Pošumaví č. 71, tel. 380 744 214 

             Ředitelka Mgr. Věra Daňová 

č.j. 28/21 

Základní škola je dvojtřídní + 1 třída ŠD + 2 třídy MŠ 

 

Zájmová činnost:  

                                              anglický jazyk 

                                              počítače - logika 

                                              logopedie 

                                              čtenářská gramotnost- čtenářské dílny 

                                              tvoření 

                                              doučovaní 

                                              badatelský kroužek 

 

V obci pracuje Hudební škola 

                         Hasičský kroužek 

 

Školní budova je využívána pro potřeby ZŠ a ŠD. Ve škole je k dispozici 

tělocvična a televizní místnost, na školní zahradě je multifunkční hřiště a plocha 

k odpočinku – altán, kladina, zavěšená kladina, houpačka a pingpongový stůl. 

 

Režim dne: 

Provoz školní družiny: od 6.45 do 15.45 hod. 

Provoz mateřské školy: od 6.15 do 16.15 hod. 

Vyučování denně:  od 8.00 do 12.35 hod. 

Kroužky po vyučování: od 13.00 do 19.00 hod. 

Hudební škola:  od13.30 do 19.00 hod. ve čtvrtek a v pátek 

Po skončení vyučování odvádí žáky do škol. jídelny vychovatelka ŠD nebo  

vyučující poslední hodiny. Ze ŠD odchází žáci proti písemnému podpisu rodičů 

v určenou dobu. 

 

Vyučování:      Přestávky: 

 

1.  8.00 – 8.45 hod.    10 min. 

2.  8.55 -  9.40 hod.    20 min. 

3. 10.00 – 10.45hod.    10 min. 

4. 10.55 -  11.40hod.    10 min. 

5. 11.50 -  12.35hod. 

6. 13.30 – 14.15 hod. 

 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. 



Způsob výuky: Podle programu 

1. až 5. roč. ŠVP – Škola pro všechny 

Učitelky se střídají podle rozvrhu. 

 

Přestávky: 

 

V době malých přestávek hlídá žáky vyučující, který v následující hodině 

vyučuje. V době velké přestávky děti svačí za dozoru třídní učitelky (v době 

příznivého počasí chodí na školní zahradu). 

 

Práce na pozemku: 

 

Hodiny práce na pozemku jsou začleněny v rozvrhu jednotlivých tříd. Délka 

hodiny je 45 minut. Po skončení se žáci převlečou a umyjí v budově školy. 

 

Stravování a pitný režim: 

 

Oběd je zajišťován ve ŠJ, doba stravování je od 12.00 do 13.00 hod. 

Svačiny a pití si donášejí z domova. V MŠ zajišťuje ŠJ dopolední i odpolední 

svačinu. 

Ve škole zajišťujeme mléko (dotované státem) a ovoce. 

 

Pohybová výchova: 

 

Tělocvična je vybudovaná v budově školy z jedné třídy. 

Vybavení tělocvičny: žíněnky, koza, lavičky, žebřiny, míče, švihadla, koš na 

basketbal, švédská bedna a trampolína. 

 

Hygienická zařízení: 

 

Jsou vyhovující v 1. i 2. podlaží. 

 

Šatna: 

 

Vyhovující pro počet dětí. Ráno v šatně dohlíží paní školnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hřiště: 

 

Používáme hřiště TJ – travnatá plocha, branky na kopanou. 

Na zahradě ZŠ je vybudováno víceúčelové hřiště. Čistí se vždy na jaře a na 

podzim. 

TV se učí v každém ročníku 2 hod. týdně, podle nutnosti zařazujeme 

tělovýchovné chvilky. Podle možnosti také pořádáme lyžařský výcvik. 

 

Výuka plavání: 

 

Každoročně zařazujeme kolem měsíce dubna 20hod. kurz plavání v Lipně nad 

Vltavou nebo Volarech. 

ŠD v rámci TV otužování pořádá bruslení a sáňkování v zimních měsících. 

 

Dopravní výchova: 

 

V rámci hodin TV. 

V budově MŠ je možno využívat posilovnu, která je dobře vybavena. 

 

Provozní řád byl schválen pedag. radou 30. 8. 2021. 

 

 

 

V Černé v Poš.       Mgr. Věra Daňová 

30. 8. 2021        ředitelka školy 


