
 

 

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218 

 

 

Provozní řád ZŠ a MŠ Stará Ves 
 
 

Identifikátor:                              600 146 545 

 

Adresa:                                       Stará Ves 49, 750 02 Přerov 

 

Statutární zástupce:                    Mgr. Kateřina Vansová 

 

Telefon:                                      602 188 218 

 

E-mail:                                        zsms.staraves@gmail.com 

 

Web:                                           zsstaraves.cz 

 

Právní forma:                              příspěvková organizace 

                                                    IČ: 750 26 511 

 

Zřizovatel:                                  Obec Stará Ves 

                                                    IČ:  00636 584 

 

Škola sdružuje: Základní škola    IZO: 108 013 626             kapacita      100 

                          Školní družina    IZO: 120 201 534             kapacita        50 

                          Školní jídelna     IZO: 120 201 526             kapacita      140 

                          Mateřská škola   IZO: 120 201 925             kapacita        43 

              Školní jídelna –výdejna IZO: 181 006 634             kapacita         21 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi 1. 9. 2020 

Mgr. Kateřina Vansová 

            



 

 

 

 

I. Údaje o zařízení 

 
Typ školy     

 

Spojené zařízení trojtřídní školy, jednotřídní mateřské školy ve Staré Vsi, jednotřídní 

mateřské školy v Říkovicích s výdejnou jídla, školní kuchyně a jídelny. 

 

 

Využití budovy 

 

Budova slouží převážně k výchovně vzdělávací a mimoškolní činnosti školy. Budovu otevírá 

a uzavírá školnice paní Pavlína Uhlířová. 

 

 

 

 

Areál školy 

 

Prostory okolo školy – školní dvůr, zahrada a jejich vybavení jsou v odpoledních hodinách 

v době mimo vyučování veřejnosti nepřístupné. 

 

 

Stravování 

 

Včetně pitného režimu zajišťuje vlastní školní kuchyň s jídelnou a výdejnou jídla. 

 

 

Pohybové aktivity 

 

Probíhají před vyučováním, o hlavní přestávce a v rámci školní družiny. Děti mají ve 

venkovním areálu k dispozici sportovní náčiní dle vlastního výběru, hřiště na vybíjenou a 

kopanou, pingpongový stůl, průlezky, pískoviště, v budově školy tělocvičnu na míčové hry, 

šplhadla atd. Během vyučování jsou zařazovány dle únavy dětí relaxační a pohybové chvilky. 

Výuka tělesné výchovy je dotována 2 hodinami týdně. ŠD se opakovaně snaží zapojovat do 

projektu Sportuj ve škole. Všichni žáci ZŠ a starší děti MŠ prochází každoročně výukou 

plavání. V únoru probíhá pro zájemce kurz lyžování. 

 

 

Nakládání s prádlem 

 

 Prádlo pereme ve vlastní automatické pračce, sušíme v sušičce a žehlíme. 

Čisté prádlo je uloženo v policích. 

Teplota vzduchu 

Denní místnosti (nejméně 20°C až 22°C),  

Kontrola teploty vzduchu zajištěna nástěnnými teploměry na vnitřní straně místnosti. 



 

 

Třídy mají přirozené větrání 
Režim a frekvenci větrání je přizpůsobeno klimatickým podmínkám. Okna jsou otevírány tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost dětí.  

Osvětlení 

Denní osvětlení 
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pracovní 

činnosti a rozmístění pracovních bude regulováno tak, aby převažoval směr osvětlení zleva a 

shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora. 

Umělé osvětlení 
Třídy a další prostory jsou vybaveny odpovídajícími svítidly. 

II. 1                              Provoz základní školy 

 

  Vyučovací hodiny 

6*30 – 7*40 Provoz školní družiny 

- příchod dětí, zájmové a tělovýchovné 

činnosti dětí. 

 

 

7*45 Zahájení výuky 

- dle potřeby společná školní setkání v učebně 

č.II.  

 

7*45 – 9*20 Výuka  1. hod. -7*45 – 8*30 
2. hod. -8*35 – 9*20 

9*20 – 9*45 Přestávka:  

svačina ve školní jídelně, pohybové aktivity, 

dohled provádí zaměstnanec školy dle rozpisu 

dohledů. 

 

9*45 – 13*25 výuka dle ročníků 3. hod.- 9*45  -  10*30 
4. hod.-10*35 – 11*20 
5. hod.-11*25 – 12*10 
6. hod.-12*40 – 13*25 

 

 

 

II. 2                               Provoz školní družiny 
 

   

  6*30 –  7*45 Provoz ranní družiny 

10*30 – 13*25 Hygiena, oběd, odpočinkově relaxační činnost školní družiny. 

Kroužky v rámci zájmového vzdělávání dle rozvrhu. 

13*25 – 15*00 Výchovně vzdělávací činnost školní družiny. 

Kroužky v rámci zájmového vzdělávání dle rozvrhu. 

 

Doba pobytu žáka ve školní družině je dána údajem na zápisním lístku. V jinou dobu 

odchází žák na základě písemné nebo osobní žádosti rodičů. 

 

 



 

 

 

II. 3                             Provoz mateřské školy  
 

 

Vytvořen samostatný provozní řád MŠ. 

 

II. 4                            Provoz školní jídelny  
 

   

6*00 Otevření školní kuchyně  Filipíková 

8*15- 8*30 Svačina MŠ Spáčilová 

9*20 Svačina ZŠ Uhlířová dohled 

ŠJ 

11*30 Oběd MŠ Dohled pedag. 

zaměstnanci 

11*50 -13*00 Oběd ZŠ 

 

Dohled dle 

rozvrhu 

14*15 Svačina MŠ Lojdová 

15*30 Uzavření jídelny Lojdová 

 

 

 

 II. 5                            Provoz školní výdejny Říkovice  
                                                                           

  

8*15- 8*30 Svačina MŠ Říhová 

11*00 Příprava přivezené stravy Říhová 

11*15 Oběd MŠ Říhová 

14*15 Svačina MŠ Říhová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Vansová 


