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Čl. 1. 

Škola 

 

Ředitel:  Mgr. Tomáš Liška, MBA 

Zástupce:  Mgr. Marta Labajová, Veronika Helebrantová (po dobu její nepřítomnosti Bronislava 

Hánová) 

Typ školy: Úplná základní se sportovním zaměřením a přidruženou mateřskou školkou 

Kapacita: 450, odloučené pracoviště základní škola Na Hamrech 639 

Kapacita: 100, odloučené pracoviště mateřská školka Na Hamrech 602 

 

       

Čl. 2. 

Režim dne 

 

Provoz týkající se aktivit určených žákům školy. 

 

Dojíždění dětí:   

Maximální vzdálenost  

• Teplice  5km   

• Dubí, Novosedlice 5km 

 • Fojtovice 5km   

• Chabařovice  5km 

      

    Druh dopravy:   autobus, osobní 

    Čas příjezdu prvního:  7:15 hodin 

    Čas posledního odjezdu: 16:15 hodin 

 

Družina:   Využití zpravidla pro 1. – 5. třídu 

mailto:skola@zskrupka.cz
http://www.zskrupka.cz/
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Ranní družina:  5:30 – 8:00 hodin obě oddělení ( ZŠ Teplická, ZŠ Hamry) 

Odpolední družina:  11:00 – 16:30 obě oddělení (ŠD Teplická,ŠD Hamry) 

          

    Pobyt venku:   13:30 – 15:00 hodin 

    Způsob využití pobytu venku: • kolektivní závodivé a míčové hry 

         • poznávací vycházky 

         • turistika 

 

    Obě oddělení ŠD Hamry docházejí ve školní dny na oběd v čase 12:40 – 14:00 

hodin 

 

Vyučování:  Začátek vyučování:  8:00 hodin 

    Konec vyučování:  16:15 hodin 

    Délka trvání vyuč.hodiny: 45 minut 

 

    Frekvence střídání míst při výuce: • 1. stupeň TV, jazyky 

        • 2. stupeň TV, VV, HV, F, Př, Z 

 

    Počet hodin v jednom sledu: • 1. stupeň  5 hodin 

        • 2. stupeň 6 hodin 

 

Přestávky:  vždy po 45 minutách 

   Délka trvání:  • 1 x 20 minut  velká přestávka 

      • 4 x 10 minut  malé přestávky 

      • 60 minut mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

 

     

Pracovní činnost:  dle rozvrhu 

 

Možnost očisty:  umyvadla ve třídě a v budově, u školního pozemku v budově školní 

družiny a jídelny (práce na pozemku v rámci osnov součástí pracovní činnosti), sprchy v hlavní 

budově. 

 

Používání ochranných pracovních pomůcek: pracovní oděv a boty 

 

Čl. 3. 

Režim stravování včetně pitného režimu 

 

Způsob zajištění: vlastní jídelna 

 

Doba vydávání oběda: od 11:40 do 14:00 hodin žáci a zaměstnanci školy 

 

 

Přestávka na svačiny: 9:40 – 10:00 hodin 

 

 

Způsob zajištění:  • vlastní svačiny žáků z domova 

      

Čl. 4. 

 

Podmínky pohybové výchovy 

 

Počet a kapacita tělocvičen: • 2 tělocvičny velikosti větší třídy s kapacitou cca 25 žáků  

• pronájem krupské sportovní haly  
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• pronájem krupského bazénu 

 

 

Hygienické zařízení: není přímou součástí tělocvičen, je však v těsné blízkosti, zvláštní šatny 

nejsou  

 

 

 

Počet a kapacita hřišť: • 1 antukové hřiště na kolektivní hry 

 • doskočiště 

 • používání travnaté a umělo-travnatého hřiště pro cca 30 žáků 

 • používání městské sportovní haly (vzdálenost asi 10 minut pěšky) 

 

 

Zařazení hodin TV: • ve všech ročnících prvního stupně 3 hodiny TV 

 • v 6. a 9. třídě druhého stupně 4 hodin TV 

 • v 7. a 8. třídě druhého stupně 3 hodin TV 

 

 

Výuka plavání: součást osnov ZŠ, k tomuto účelu využíváme místní plaveckou halu 

 

 

Tělovýchovné chvilky: dle potřeby žáků, zejména na 1. stupni, přestávky venku 

 

 

Využití přestávek k neřízené aktivitě: o hlavní přestávce 20 minut 

 

 

Mimoškolní využití zařízení:  • florbal 

  • internet 

  • kroužky 

  • místní sportovní spolky 

  • stolní tenis 

  • městský stadion pro atletiku 

  • vlastní sportovní kluby 

 

 

Čl. 5. 

Úklid a praní prádla 

 

Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí 

 

• denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik, u 

koberců vyčištěním vysavačem, vynášení odpadků musí být prováděno denně 

 

•  denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových 

mušlí a záchodů 

 

 

• nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren 

a záchodů 

 

• nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel 
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•  nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy 

 

• malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji 

 

   

Čl. 6. 

Závěrečné ustanovení 

 

Tato směrnice je součástí vnitřních směrnic základní školy. 

 

Směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb a změn.  

Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí ředitel školy.  

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Tomáš Liška, MBA 

             ředitel školy 


