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Základní škola a Mateřská škola Dešenice, 
okres Klatovy, 

příspěvková organizace 
 
Dešenice 151, 340 22 Nýrsko, tel. 376 571 547, e-mail: info@zsamsdesenice.info       
www.zsamsdesenice.info           IČO  70998639 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ, MŠ, ŠD 
 

 
1. Charakteristika školy 
1.1. Základní škola a Mateřská škola Dešenice,okres Klatovy, příspěvková organizace 

Dešenice 151 
340 22 Nýrsko 
 
ředitelka školy                Mgr. Suchanová Yvona 
vedoucí učitelka MŠ      Mgr. Vlčková Renata  
vedoucí ŠJ                      Ing. Helena Boučková 
 
IZO ředitelství:   650 032 705 
IČO    709 986 39 
Tel.     376 571 547 
e-mail:   info@zsamsdesenice.info 
www.zsamsdesenice.info 
 

1.2. Zřizovatel:     Městys Dešenice 
                              Dešenice 162 
                              340 22 Nýrsko 
                              IČO     002 553 94 
 
1.3 Rozhodnutím MŠMT ze dne 5.3.2003 č.j.12 436/03-21 byla škola zařazena do  sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2003 
 
1.4. Seznam pracovišť  

 Adresa  IZO Počet tříd 
Hlavní budova, 
ředitelství 

Základní škola 
Dešenice 151, 
340 22 Nýrsko 

Kapacita 
k 1.9.:60 žáků 

Kapacita 
plánovaná:60 

žáků 

102152853 2 

 Školní družina 
Dešenice 151 
340 22 Nýrsko 

Kapacita 
k 1.9.:25 žáků 

Kapacita 
plánovaná:25 

žáků 

115300414 1 

 Mateřská škola 
Dešenice161 
340 22 Nýrsko 

Kapacita 
k 1.9.:30 dětí 

Kapacita 
plánovaná:30 

dětí 

107542994 1 
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                                       Školní jídelna 
Dešenice 161 
340 22 Nýrsko 

Kapacita 
k 1.9.:75 jídel 

Kapacita 
plánovaná:75 

jídel 

102616817  

 
1.5. Vzdělávací program školy 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 
ZŠ – ŠVP pro ZV - Začínáme spolu 

 

Od 1.9.2013 
Úpravy k 1. 9. 2017 

1. 5. ročník 

MŠ – vzděl.a vých.program „To je krásně na 
světě“ 

  

       
 

1.6. Doplňková činnost : cizí strávníci   
1.7. Typ školy 

 
ZŠ neúplná: 2 třídy: spojené ročníky v jedné třídě:  1. a 2. ročník 
                                                                                    3. , 4. a 5. ročník 
MŠ jednotřídní, celodenní 

 
1.8.  Spádový obvod školy: Dešenice 
                                            Depoltice 
                                            Milence 
                                            Zelená Lhota 
                                            Hodousice 
 
1.9.   Provozní doba:  MŠ    6.30 – 15.30 

                             ZŠ     7.00 – 15.30 
                             ŠD    11.40 – 15.30   
  

 
1.10 . Specializované a speciální třídy nemáme. 

 
1.11.Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití: 

 
Vaření                                                    út  14.30 – 16.00 ( dle potřeby) 
Tvořivá dílna                                          st  15.30 -16.30 
Keramika                                                st 15.00 – max. 17.30 
Pohybové hry                                        čt  15.30.-.16.30 ( tělocvična, školní pozemek, velké hřiště-
obec., volná příroda ) 
Doučování                                           provoz nepravidelný - dle domluvy s rodiči i žáky  ( I. a II.třída ) 
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2. Režim dne: 
 
2.1.  MŠ     
6.30 – 8.30   nástup dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí, individuální péče o děti se SVP, 
jazykové chvilky, smyslové hry 
8.45 – 9.15   hygiena, svačina 
9.15 – 9.45   didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo ind. 
9.45 – 11.45   pobyt venku 
11.45 -12.30   hygiena , oběd 
12.30 – 14.10   odpočinek ( náhradní nespací aktivity) 
14.10 – 14.30   hygiena, svačina 
14.30 – 15.30   odpolední zájmové činnosti 
 
2.2.  Nakládání s prádlem MŠ :  
Výměna prádla – lůžkoviny – 1x za 3 týdny, dle potřeby častěji 
                             ručníky, pyžama – 1x týdně 
Praní prádla – lůžkoviny, ručníky – MŠ, pyžama -  perou rodiče dětí. 
Čisté prádlo se ukládá do skříně, použité rodiče hned odnášejí. 
Nepoužíváme obaly na jedno použití. 
  
 
2.2 ZŠ  

Školní budova otevřena od 7.00 hod.. Děti se scházejí v prostorách ŠD, kde pod dozorem 
vyučujícího probíhá a) příprava na vyučování 
                                 b) hry dle zájmů dětí. 
Školní budova se uzamyká s odchodem posledního žáka z ŠD. ( zájmové útvary – odemykání a 
zamykání dle vlastních časových harmonogramů. 

        Způsob výuky – tradiční. 
 
   Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek: 
        1.h. – 8.00 – 8.45 
        2.h. – 8.55 – 9.40 
        3.h. – 10.00 – 10.45 
        4.h. – 10.55 – 11.40 
        5.h. – 11.50 – 12.35 
       7 h. – 13.20 -14.05 
        Frekvence střídání pracovních míst: TV 2x týdně ( tělocvična, školní pozemek, hřiště obce ) 
                                                                  Vv, Pč  2 – 3x týdně + v průběhu šk.roku  ( školní dílna,  
                                                                                      vycházky, exkurze, výstavy ) 
        Počet hodin v jednom sledu: viz.rozvrh hodin  
 
        Přestávky : s ped.dozorem – v jednotlivých učebnách, příznivé počasí – školní zahrada, využití  
                           relax.koutku – chodba, ŠD, třídy, kabinet 
 
        Režim práce s PC:  při vyučování – výukové programy 
                                        Po vyučování- volně přístupné PC ve třídách ( pro žáky školy) 
                                       ŠD – Po, Út, Čt – 13.15 – 14.00 
 
        Režim práce na pozemku: školní pozemek není. 
        Možnost očisty: v předsíňkách u všech WC  ( přízemí , 1.patro ) 
                                  OOPP – tekuté mýdlo, papírové ručníky ( popř. krém na ruce ) 
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2.3   ŠD:  
  11.40 - 12.35 12.35 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 15.00 15.0 - 15.15 

PONDĚLÍ 
odpočinková 
činnost hygiena, oběd 

odpočinková a 
relaxační 
činnost, PC 

zájmová 
činnost 
přírodovědná 

příprava na 
vyučování, PC 

ÚTERÝ 
odpočinková 
činnost hygiena, oběd 

odpočinková a 
relaxační 
činnost, PC 

zájmová 
činnost 
pracovně-
technická 

příprava na 
vyučování, PC 

STŘEDA 
odpočinková 
činnost hygiena, oběd 

rekreační odpoledne: 
vycházky, pohybové hry, 
společenské hry 

ČTVRTEK 
odpočinková 
činnost hygiena, oběd 

odpočinková a 
relaxační 
činnost, PC 

zájmová 
činnost 
sportovní 

příprava na 
vyučování, PC 

PÁTEK hygiena, oběd 

odpočinková a relaxační 
činnost 
  

zájmová 
činnost 
esteticko-
výchovná 

příprava na 
vyučování, PC 

 
 
 2.4   Dojíždění žáků: Stará Lhota 
                                   Milence 
                                   Hodousice 
                                   Dlouhá Víska 
         Druh dopravy – osobní automobil, kolo 
 
 
 
 
 
3. Režim stravování: 
3.1   Možno využívat ŠJ v budově MŠ – Dešenice 161. 
Doba vydávání oběda: cizí strávníci – 11.30 – 11.40  ( cizí strávníci si odebírají oběd do jídlonosičů ) 
                                                   MŠ – 11.45 – 12.30 
                                                    ZŠ – 12.40 – 13.10 
3.2   Režim školních svačin: děti MŠ   dopolední svačina   8.45 – 9.15 
                                                              odpolední svačina   14.10 – 14.30 
                                              žáci ZŠ si nosí vlastní svačiny ( velká přestávka ) 
3.3   Pitný režim:   MŠ   zajištěn ŠJ ( ovocné čaje, multivitamínové nápoje, převařená voda) 
                               ZŠ    žáci vlastní + Projekt školní mléko 
3.4.  Zdravá strava – Projekt Ovoce a zelenina do škol, Dotované školní mléko 
         
4. Podmínky pohybové výchovy: 
4.1 1 tělocvičný sál – kapacita dostačující 

- vybavení – dostačující ( pravidelné revize + úklid ) 
- možnost očisty – předsíňka WC – přízemí 

 
           školní zahrada s herními prvky – revize 
           místní fotbalové hřiště 
           venkovní hřiště u koupaliště 
           prolézačky u koupaliště 
           koupaliště 
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4.2 Tv  2x týdně v každém ročníku. 
Harmonogram hodiny: -příprava, převlékání ( děvčata ve třídě, chlapci v šatně ) 
                                     -nástup, seznámení s cílem 
                                     -rozcvička, kondiční cvičení 
                                     -samostatná náplň vyuč.hodiny  ( dle plánu práce ) 
                                     -soutěživé hry 
                                     -relax. cvičení 
                                     -nástup, zhodnocení, závěr 
                                     -převlékání, hygiena, WC 
4.3     Výuka plavání – zajišťuje se smluvně s plaveckou školou Klatovy 
4.4     Tělovýchovné chvilky – zařazují se ve vyučovacích hodinách dle okolností a potřeb dětí. 
4.5     Zařazování prvků otužování – časté větrání učeben 
                                                        - maximální využití pobytu  venku 
4.6.    Mimoškolní pohybové aktivity – dle celoročního plánu školy 
          -zájmové útvary                                         
          -cvičení v přírodě 
          -drakiáda    
          - den na sněhu 
          - zahradní slavnost 

          -sportovní den 
          - MDD 
          -cyklistika 
-           turistika 
          - den u vody            

 
 
Dešenice 26. 08. 2020 
                                                                                                                           …………………………. 
                                                                                                                             Mgr.Suchanová Yvona 
                                                                                                                               ředitelka organizace 


