
ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 

 

 

 

P r o v o z n í   ř á d 
 

 
Vymezuje základní podmínky činnosti školy z hlediska hygieny a bezpečnosti práce 

a požární ochrany, upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami. 

(dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů v platném znění). 

 

 

I. Údaje o zařízení 

 

Adresa školy:                       Masarykova 167, Hrušovany u Brna, 664 62  

Telefon:                                547 236 118, ŠD+ŠJ 547 236 219  

IČO:                                      75023245 

Ředitelka:                             Mgr. Jarmila Motlíčková 

Zástupkyně ředitelky:           Mgr. Jana Jandíková 

Typ školy.                             neúplná základní, s 1. stupněm 

Kapacita:                              250 žáků 

Součásti:             školní družina s kapacitou 145 žáků, školní jídelna s kapacitou  

                                             220 obědů  

Využití školní budovy:        zájmové kroužky, sportovní organizace 

                                        

 

 

 

II. Režim dne 

 

Školní budova je otevřena pro žáky od 7.30 do 16,00 hodin. 

Školní vyučování začíná v 8 hodin, končí v 11.40 nebo v 12.35 hodin. 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá v kmenových učebnách  (12) a odborných 

učebnách (2) nebo v tělocvičně. 

Žáci 1. stupně mají v jednom sledu maximálně 6 vyučovacích hodin.  

 

Vyučovací hodiny: 8.00 – 8.45 

 8.55 – 9.40 

                            10.00 – 10.45 

                            10.55 – 11.40 

                            11.50 – 12.35 

                            12.45 – 13.30 

 

 

Přestávky jsou rozvrženy následovně: 8.45 –  8.55 

                                                             9.40 – 10.00 

                                                           10.45 – 10.55 

                                                           11.40 – 11.50 

                                                           12.35 -  12.45 



 

Během malých přestávek (10 minut) žáci zůstávají ve svých třídách, připravují si pomůcky na 

vyučování, nechodí do cizích tříd. Během velké přestávky (po 2. vyuč. hodině) mohou žáci 

využít školní dvůr. Dojíždějící žáci – někteří žáci dojíždějí do školy z okolních  obcí: např.  

Medlova, Bratčic, Sobotovic a Ledců.  

Výchovné předměty jsou převážně v rozvrhu zařazeny až ke konci vyučování, a to nejvýše       

2 vyučovací hodiny v jednom sledu (výtvarná výchova, pracovní výchova). Žáci jsou vždy 

poučeni o zásadách bezpečnosti a používání ochranných pomůcek. 

Žáci 1. – 4. ročníku mohou navštěvovat školní družinu (2 samostatné třídy, 1 kmenová 

učebna), a to denně od 11.40 do 16,00 hod (odpolední družina). Provoz ranní družiny je od 

6.30 do 7.30 hod. V době obědů žáci přecházejí za dohledu vychovatelek nebo třídních učitelů 

na oběd do školní jídelny. 

ŠD využívá svoje třídy, dále tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní dvůr.  

 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu 

 

Stravování žáků i zaměstnanců probíhá v prostorách školní jídelny v budově školy. 

Obědy se vydávají od 11.45 do 14.00 hodin.  

Svačiny si žáci přinášejí sami.  

Pitný režim – vlastní zdroje žáků, čaj, vodu a mléko pro školní družinu připravuje denně 

školní kuchyně, k dispozici je v jídelně automat na přírodní ovocné šťávy. 

 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

 

Kapacita tělocvičny je maximálně 40 žáků. 

Školní hřiště je v současnosti mimo provoz, úpravy budou postupně dokončeny podle 

finančních možností OÚ. Žáci se převlékají v šatnách u tělocvičny. Výuka tělesné výchovy je 

zařazena v rozvrhu dle možností obvykle ve druhé polovině vyučování, pro všechny ročníky 

dvakrát týdně po jedné hodině. Výuka plavání probíhá ve 2. a 3. ročníku v Plavecké škole v 

Hustopečích u Brna. 

 

V. Využití školní budovy pro jiné aktivity 

 

Školní budova je využívána také jinými organizacemi a zájmovými kroužky. Dohled nad žáky 

zajišťují vždy vedoucí zájmových útvarů. 

 

 

Provozní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2019. 

 

Původně vydaný provozní řád školy z 1. 5. 2006 pozbývá tímto platnosti. 

 

 

 

V Hrušovanech u Brna dne 1. 9. 2019                            Mgr. Jarmila Motlíčková 

                                                                                                   ředitelka školy 


