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Církevní základní škola a mateřská škola Archa, Petroupim 49, 256 01, Benešov

PROVOZNÍ ŘÁD
2020/2021
Č.j. 005-2608-2020
Skartační znak: A/5
Typ zařízení:

základní škola propojená s mateřskou školou s celodenním provozem

Stanovená kapacita: ZŠ 75 žáků naplněna 65 denní docházky
1 žákyně v zahraničí
8 žáků na individuálním vzdělávání
MŠ 22 dětí naplněna 23 dětmi (z toho 3 na částečnou docházku)
Provozní doba:

MŠ 7:00 – 16:00
ZŠ 8:15 – 14:50
Žáci ZŠ mohou ve škole pobývat od 6:30 do 17:00. Mimo vyučování žáci pobývají ve
školním klubu nebo školní družině.
- začátek vyučování zpravidla 8:15 ranním kruhem
- konec vyučování dle rozvrhu, nejpozději 14:50
ŠD, ŠK dle školního rozvrhu hodin denně ráno, po obědě nebo po
dopolední výuce, do 17:00
Volitelné předměty: Biblická pátrání probíhají v pátek:
12:45 – 13:30 pro 1.-2.ročník
13:35 – 14:20 pro 3.-5.. ročník
Individuální a skupinová speciálně pedagogická práce s dětmi:
Probíhá dle školního rozvrhu hodin jednotlivých tříd a dle individuální potřeby dětí. Od
1.ročníku také škola zavedla na prvním stupni předmět osobnostní a sociální rozvoj (z
disponibilní dotace) a na druhém stupni funguje předmět osobnostní a sociální výchova (z
disponibilní dotace)

Kroužky provozované školní družinou (od října do května):
Keramika
úterý 12:40 – 13:25
13:25 – 14:10
14:15 – 15:00
Kytara

pondělí 13:30-14:40
Úterý 7:30 – 8:00
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čtvrtek 7:30 – 8.00
14:55 – 15:25
Klavír

pondělí 13:15 – 14:35
úterý 13:15 – 14:35
pátek 13:00 – 15:35

Organizace školního klubu:
Školní klub je přednostně organizován pro žáky druhého stupně.
Po domluvě s vychovateli ŠD a ŠK je možné, aby školní klub příležitostně navštěvovali i žáci
mladší.

Organizace klubu pro děti ZŠ ARCHA z projektu EU
Ve škole je organizován klub přednostně pro děti 4.-5.ročníku, který financuje EU. Tento klub
je v provozu od 6:30 do 8:00, v době polední přestávky a pak po vyučování do 17:00. V textu
dále zmiňováno jako „Klubko“.

Jiné aktivity:
-

Plavecký výcvik 1x ročně – MŠ a ZŠ 3.-5.ročník
Úvodní výjezd (adaptační nebo se zaměřením na environmentální výchovu)
Tvořivé dílny s rodiči
Společné akce s rodiči – výlety, slavnosti
Kurikulární odpoledne – beseda s rodiči na témata školního vzdělávacího projektu,
nebo jiná vzdělávací témata

Spolupráce s: - Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou
- Pedagogickou fakultou UK
- Společností EduIn
- PPP Benešov, SPC Benešov, SPC Klíč Praha, PPP Kolín
- Farní charitou Benešov
- Nevládní iniciativou Úspěch pro každého žáka
- Společností SKAV
- Českou biskupskou konferencí
- společností Učitel naživo
- organizací JOB
. společností Posázaví (MAS)
- dalšími subjekty dle domluvy a potřeb školy
- obecní MŠ Petroupim
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Režim dne:
Společná část:

Mateřská škola:

.

7:14 Příjezd školního mikrobusu – I. Trasa
8:03 Příjezd školního mikrobusu II. trasa
8:15 Ranní setkání žáků ZŠ, dětí MŠ, vyučujících a přítomných
rodičů.
14:40 Odjezd školního autobusu – I. trasa.
15:29 Odjezd školního autobusu – II. trasa
7:00 – 8:15 Spontánní hry
8:15 – 8:20 Ranní setkání.
8:20 – 10:00 Integrovaný blok her a vzdělávacích činností.
Dopolední svačina dle individuální potřeby dětí.
Individuální práce dle IVP.
10:00 – 12:00 Integrovaný blok pohybových a vzdělávacích činností,
především formou spontánních her venku.
Čtvrtek 10:00 – 12:00 Dle potřeb dětí a domluvy s rodiči individuální
práce se speciální pedagožkou, předškolní diagnostika, příprava
předškoláků na nástup do ZŠ
Pátek 8:20 – 8.40
AHA kroužek, se skupinou předškoláků
12:15 – 12:45 Oběd.
12:45 – 13:00 příprava na odpočinek, vyzvedávání odcházejících dětí
13:00 – 13:30 Odpočinek na lehátku, četba
13:30 – 14:00 Odpočinek podle individuální potřeby dětí, poslech
četby, klidové hry.
14:15 – 14:35 Odpolední svačina
14:40 Odjezd I. trasa, ostatní děti volné hry dle vlastního výběru,
podle možností venku, vyzvedávání dle potřeb rodičů. Nabídka
individuálních činností dle potřeb jednotlivých dětí
15:29 Odjezd II. trasa, ostatní děti volné hry dle vlastního výběru,
podle možností venku, vyzvedávání dle potřeb rodičů. Nabídka
individuálních činností dle potřeb jednotlivých dětí

Všechny časy, kromě doby jídla, odpočinku a odjezdu školního autobusu, jsou orientační a
přizpůsobují se momentální situaci a potřebám dětí.
V pátek mateřská škola dle možností zařazuje celo-dopolední pobyt venku.
Mateřská škola dle možností také pořádá výlety do měst či do přírody a za kulturou.
Pohybové aktivity probíhají jako:

- spontánní aktivity dětí ve třídě či venku
- řízené činnosti ve třídě, na školní zahradě, na hřišti
- vycházky
- řízená přirozená cvičení v tělocvičně, na hřišti nebo
přírodě
- plavání
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Základní škola:

6:30 - 8:00

„Klubko“

6:30 – 8:15

Individuální příchody žáků, spontánní hry.

7:30 – 8:15 Někteří žáci mají zařazenu individuální práci se speciální
pedagožkou – dle individuální domluvy
8:15

Ranní setkání

Dále následuje výuka v integrovaných vyučovacích blocích, kdy žáci
využívají individuální přestávky dle svých potřeb a domluvy
s vyučujícím nebo výuka dle rozvrhu hodin. Časy výuky a přestávek
pro jednotlivé ročníky jsou dány rozvrhem hodin. Časy přestávek jsou
limitovány příjezdem a odjezdem školního mikrobusu a linkového
autobusu. Vzhledem k omezeným možnostem dopravy jsou některé
přestávky zkráceny.
Na závěr týdne nebo tématu jsou zařazovány dle potřeby zpětnovazební
evaluační aktivity, jako například AHA kroužek nebo dotazník, diskuse.
12:00, nebo dle skončení výuky – 17:00 odpolední družina, případně
individuální odchod ze školy dle dohody s rodiči školní
družina denně probíhá ve dvou odděleních do 15:00, pak
se zbývající děti spojují už jen do jednoho oddělení.
12:00, nebo dle skončení výuky – 16:00 probíhají hodiny individuální
speciálně pedagogické péče jednotlivých dětí, dle potřeb
dětí a domluvy s rodiči.
12:45 nebo dle skončení výuky – 17:00 dle školního rozvrhu probíhá
v návaznosti na výuku školní klub. Žáci mají možnost
se dle svého zájmu, po dohodě s vychovateli účastnit
aktivit školního klubu i školní družiny. Lze se ale
přihlásit pouze do jednoho z těchto zařízení, dle ročníků:
1.- 3.ročník ŠD, 4.-5. ročník „Klubko“ 6.-9.ročník ŠK.
13:06

Odjezd linkový autobus do Ostředka

14:11

Odjezd linkový autobus do Benešova

14:40

Odjezd I. trasa mikrobusu

14:59

Odjezd linkový autobus do Ostředka

15:29

Odjezd II. trasa mikrobusu

16:11

Odjezd linkový autobus do Benešova

V průběhu integrovaných vyučovacích bloků se mohou žáci chodit napít, na toaletu a po
dohodě s vyučujícím krátce odpočívat či pohybově relaxovat. Učitelé hledají funkční a
potřebám dětí odpovídající propojení činností předškolních a školních žáků (přípravy
slavností, dílny s rodiči, kulturní akce, výlety).
Rodiče mají možnost účastnit se průběhu vyučování i činností předškolních dětí, a po dohodě
s vyučujícím se zapojit. Jsou vítáni při přípravě i účasti na školních akcích a výletech.
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Provozní opatření, vycházející z podmínek školy:
V době školního vyučování je budova školy uzavřena. Pro vstup do budovy je nutno zazvonit.
Při vstupu do budovy má otevírající dospělá osoba právo vyžadovat po vstupujícím
předložení dokladu totožnosti.
Větrání některých šaten školáků je prováděno režimově – ráno před začátkem výuky,
v poledne při obědě žáků a odpoledne.
Žáci I a II. stupně vcházejí do školy hlavním školním vchodem, v přízemí budovy se
přezouvají a ostatní svrchní oděv či osobní věci si nechávají v přízemí nebo na chodbě v patře
budovy, před svou učebnou.
Každé dítě má přidělený prostor na ukládání bot a věcí na převlečení.
Vzhledem k jízdnímu řádu linkových autobusů jsou přestávky na druhém stupni zkrácené.
Zkrácení je rovnoměrně rozvrženo do celého dne.
Oběd se vydává pro všechny žáky ZŠ v jídelně obecní MŠ Petroupim, která se nachází v č.p.
49. Oběd probíhá na směny, které se vážou na školní rozvrh hodin. Děti z MŠ obědvají ve své
třídě, oběd je dovážen ze školní jídelny Na Karlově 372; Benešov.
Pro úklid je nádoba na vytírání napouštěna ve výlevce v umývárně MŠ nebo v koupelně pro
dospělé v rámci sborovny a vylévána v přízemí do výlevky, z patře venku.?
Hygienická kabina pro dívky se nachází v budově č.p. 74 umývárně MŠ a v koupelně pro
dospělé v patře, v budově č.p. 49 v přízemí u tělocvičny.
S ohledem na riziko šíření přenosných chorob, zejména COVID 19 je dítě nebo dospělá
osoba, kterému se udělá nevolno nebo vykazuje známky infekčního onemocnění v průběhu
vzdělávání okamžitě uvedeno do samostatné, k tomu vyhrazené místnosti, kde vyčká příchodu
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Škola ihned o takové skutečnosti informuje
zákonné zástupce, který je povinen neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte.
V případě takových projevů pak ostatní děti a pedagogové opouštějí místnost, do doby
vydesinfikování prostor.
Na školní zahradě nebo ve venkovních prostorách se pak v takovém případě ostatní přesunou
na jiné místo.
Prostory školy jsou denně desinfikovány - vždy po uzavření školy nebo v případě výskytu
nakažlivého onemocnění ihned.
Odpadní voda z vytírání podlahy se vylévá do výlevky v přízemí budovy.
Provozní opatření, vycházející z mimořádné situace, např. COVID 19:
Řídí se především aktuální situací v našem kraji, místě. Budou upřesněna podle pokynů vlády,
MZ, MŠMT nebo KHS. Tato aktuální opatření se budou vztahovat zejména na oblasti:
-

Opatření při vstupu do školy
Opatření při vzdělávání
Opatření při pohybu na chodbách a společných prostorech
Opatření pro zvýšenou hygienu na WC, při mytí rukou a k používání ochrany úst a
nosu
Opatření při stravování a konzumaci jídel
Opatření při výskytu nevolnosti a podezření na projevy onemocnění
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Distanční vzdělávání
Distanční vzdělávání bude započato pro žáky, podle nařízení vlády nebo KHS a v souladu
s aktuálně platnými nařízeními. Distanční vzdělávání bude platit po dobu nezbytně nutnou,
kterou určí v tomto směru nadřízené orgány. Pro distanční vzdělávání budou stanoveny
aktuálně rozvrhy on-line konzultací s způsob zadávání, odevzdávání práce.
Tento provozní řád je platný od 1.9.2020 a nahrazuje předchozí, platný od 2.9.2019, jehož
platnost je dnem 1.9.2020 ukončena.

V Petroupimi 26.8. 2020

Mgr. Jitka Hřebecká
ředitelka

