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1. Údaje o zařízení: 

Typ školy: Málotřídní základní škola s 1.-5. roč. a s dvěma oddělením školní družiny 

Kapacita školy: 55 žáků.  

Nepovinné předměty:  Sportovní hry, Výchova ke zdraví 

Zájmové činnosti: škola nabízí žákům tyto  zájmové kroužky: 

- výtvarný (vede paní uč. Pokorná) 
- přírodovědný (vede p.uč.Kadeřábek) 
- čtenářské dílničky (vede p.vych.Ottlová) 
- žáci naší školy rovněž navštěvují oddělení ZUŠ zřízené v obci Teplýšovice, hudební obor klavír, 
zobcová flétna, violloncello, TJ Sokol Teplýšovice – oddíl kopané, klub Téčko zřízený obcí Teplýšovice 
Budova a školní pozemek se rovněž využívá i k mimoškolním aktivitám např. organizace Dne dětí či 
letní stanové táboření. 
2. Režim dne: 

Vyučování začíná v 7.40 hod., dopolední vyučování končí nejpozději  ve 12.55 hod.  
Oběd : 11.15 – 13.15 hod. 
Ranní příchody žáků jsou od 6.45 do 7.25 zajištěny pedagogickým dohledem 
Po každé vyučovací hodině následuje přestávka v délce 5-10 minut (dle rozvrhu), po druhé vyučovací 
hodině je přestávka v délce 20 minut – dle počasí děti tráví na školní zahradě. 
Režim práce v pracovních činnostech: hodina je většinou zařazena na konec dopoledního vyučování, 

pozemek nelze obdělávat ( přítomnost radonu ) ze zdravotních důvodů.  

Režim práce s PC:  využití školních počítačů v hodinách českého jazyka, matematiky, vlastivědy a 

přírodovědy, prvouky, odpoledne pak v družině dle zájmu a rozložení odpočinkové činnosti. 

Provoz školní družiny:  Kapacita školní družiny:  55 žáků 

Zahajuje provoz v  11.15 (resp. po skončení dopoledního vyučování) – 16.30 hod. Žáci jsou ve dvou 
odděleních: I. oddělení (sídlí v 1.patře v učebně I.), vedoucí p.Marie Čejková (dochází žáci 1.a 
2.ročníku), II.oddělení (sídlí v přízemí v učebně II.), vedoucí  Ing.Barbora Kurcová (dochází žáci 3.,4. a 
5. ročníku). Oddělení se po 15.hodině slučují do jednoho (II.oddělení  v přízemí budovy).  



Pobyt  školní družiny  venku se uskutečňuje dle momentálního počasí, převážně po skončení 
výchovné a vzdělávací práce s dětmi docházejících do ŠD. 
Po ukončení přímé výchovné a vzdělávací práce, tj. v I.odddělení  ve 14 hodin, ve II.oddělení ve 14,15 
si mohou děti vyzvedávat rodiče. 
 
3. Režim stravování včetně pitného režimu: 
 
Stravování je zajištěno: ze školní jídelny, která sídlí v budově MŠ vzdálené asi 300m se dováží obědy. 
Výdej obědů: 11.15 – 13.15 hod.  
Školní svačiny si žáci nosí z domova, ve škole odebírají dotované školní mléko  v rámci projektu 
„Mléko do škol“, 2 x do měsíce dostávají ovoce v rámci projektu „Ovoce do škol“ , na odpoledne je 
zajištěn pitný režim – čaj nebo šťáva ze ŠJ. 
4. Podmínky pohybové výchovy: 

Škola nemá vlastní tělocvičnu – využívá místní sokolovnu a fotbalové hřiště a školní hřiště za budovou 
školy, které se využívá při hodinách tělesné výchovy  a odpoledním aktivitám školní družiny. 
Žáci 1. a 5. roč. absolvují plavecký výcvik v rámci hodin TV ( 10 hodin ) v plaveckém bazénu v 
Benešově, pro 2.-3.roč. Tento výcvik je částečně hrazen z provozních prostředků, částečně rodiči. 
Škola pravidelně jezdí na ozdravný pobyt na horách spojený s výukou lyžování a v závěru školního 
roku na cyklistický výlet. 
Dle možností a počasí učitelé se žáky chodí plavat, bruslit, bobovat, sáňkovat. 
Počet hodin TV odpovídá ŠVP ZV „Škola hrou“, hodiny jsou převážně zařazeny do posledních 
dopoledních vyučovacích hodin. 
V rámci vyučování se zařazují i tzv. tělovýchovné chvilky ( začátek vyučování, dále dle aktuální 
potřeby ). 
Od školního roku 2014/2015 byl zaveden nový nepovinný předmět Sportovní hry a od školního roku 
2015/2016 pak další nepovinný předmět Výchova ke zdraví. 
 

 

 

 

V Teplýšovicích 28.8.2017 

Platnost od 1.9.2017 

……………………….. 

Mgr.Ch.Kurcová 

ředitelka školy 


