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Zrušuje se předchozí znění školního řádu ze dne 1. 9. 2016. Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných
aktualizací.

Základní ustanovení:
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Základní údaje o škole:
Typ školy: základní škola
Název školy: LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o.
Adresa školy: Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice
Zaměření školy: základní a mateřská škola
Telefon školy: 416 733 690
Mobil školy: 739 036 333
E-mail: info@zslingua.cz
Webové stránky: www.zslingua.cz
IČO: 25018515
Lingua Universal soukromá základní škola (ZŠ) a mateřská škola (MŠ) je zapsána ve
školském rejstříku jako ZŠ plně organizovaná, s ročníky od první do deváté třídy,
a s cílovou kapacitou 210 žáků. Škola provozuje MŠ, školní družinu (ŠD) a školní klub (ŠK).
Režim dne:
Tento provozní řád upravuje režim dne školy s ohledem na věkové a fyzické zvláštnosti žáků,
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování a režim stravování a pitný režim.
Vyučování začíná v 7:50 hod. a končí v 15:05 (TV do 15:30) hod., pozdější konec výuky musí
schválit ředitel školy.

Učitelé přicházejí do školy nejpozději 10 minut a žáci 5 minut před začátkem vyučování.
Vyučovací hodiny probíhají podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy. Nutné změny
nařizuje nebo povoluje ředitel školy.
Délka vyučovací hodiny je 45 minut, vyučovat v jednom bloku může se souhlasem ředitele
vyučující maximálně 2 vyučovací hodiny, tzn. 90 minut.
Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek dle následujícího
rozpisu:
1. hodina

7:50 – 8:35

2. hodina

8:45 – 9:30

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11.50 – 12:35

6. hodina

12:45 – 13:30

7. hodina

13:30 – 14:15

8. hodina

14:20 – 15:05

(Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách)
Školní družina: (více ve vnitřním řádu ŠD)
ŠD je v provozu od 6:15 hod. do 16:30 hod.
Paní vychovatelky do školní družiny přicházejí nejpozději 10 minut před začátkem provozu
školní družiny.
Odcházet ze ŠD mohou žáci do 13:30 hod., potom až od 15:00 hod. V době od 13:30 hod.
do 15:00 hod. nelze děti vyzvedávat z důvodu odpolední činnosti.
Družina je v provozu po celý školní rok, její provoz bývá omezen v období školních prázdnin.
Omluvy nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob
odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka paní vychovatelce písemně.
Režim práce s osobními počítači:
Žáci pracují s osobními počítači v učebně výpočetní techniky, řídí se Provozním řádem
počítačové učebny.
Maximální počet po sobě jdoucích vyučovacích hodin práce žáků s osobním počítačem jsou
dvě.
Výuka žáků na osobním počítači nesmí za jeden den přesáhnout délku 2 vyučovacích hodin.

Režim stravování:
Stravování žáků zabezpečuje školní jídelna, kterou provozuje Střední škola a mateřská škola
o. p. s.
Výše stravného je určována ceníkem školní jídelny.
Zásobování vodou, pitný režim:
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí
správce veřejného vodovodu. Pitný režim zajišťují především zákonní zástupci žáků. Další
možností je využívání školní jídelny.
Podmínky a režim pohybových činností:
Malá tělocvična.
Školní dvůr.
Tělesná výchova je vyučována ve dvou vyučovacích hodinách, navíc je podporována
mnohými zájmovými aktivitami.
Škola každoročně vysílá žáky na mnohé soutěže a individuální závody.
Přestávky během tělesné výchovy stanovuje s ohledem na fyzickou náročnost vyučující.
Při jakékoli pohybové aktivitě jsou dodržovány pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví
žáků.
Po skončení jakékoli sportovní aktivity vyučující dbá na dodržení základních hygienických
pravidel žáků.
Škola využívá možnosti navštěvovat školní hřiště ZŠ Boženy Němcové nebo sportovní hřiště
Masarykovy ZŠ.
Mimoškolní akce žáků
Pro každou mimoškolní akci je zajištěn pedagogický dozor. Vedou se záznamy
o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí žáka na akci, prohlášení rodičů
o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka, poučení o BOZP.

Hluk
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud
jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce
budou prováděny zásadně v době mimo výuku.

Osvětlení
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení
je zpravidla zleva a shora.
Pracovní podmínky, vybavení školy
Ve škole se nenachází žádné rizikové pracoviště. Škola má zpracovanou směrnici k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy. Učebny splňují požadavky na osvětlení, větrání,
vybavení. Třídy jsou opatřeny teploměry ke sledování teploty ve třídách. Ve třídách jsou židle
a lavice, které zohledňují rozdílnou tělesnou výšku žáků (jsou výškově nastavitelné). Žáci
jsou vedeni k správnému sezení a držení těla, což přispívá k prevenci jednostranné zátěže
určitých svalových skupin.
Údržba školy
Údržbu školy obstarává školník, úklid uklízečky školy, viz pracovní náplně zaměstnanců.
Větší opravy jsou vždy projednávány s ředitelkou školy.
Větrání
Všechny prostory jsou přímo větratelné.
Nebezpečné chemické látky
Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Pokud nebezpečné a toxické látky a odpady
vznikají při činnosti školy, jsou následně likvidovány předepsaným způsobem.

V Litoměřicích dne 25. 8. 2017

……………………………………….
Ing. Blanka Ježková
ředitelka školy

