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I. Údaje o zařízení 
 

Adresa:  Základní škola Havířov-Město, M. Kudeříkové 14/1143, 736 01 

 

Tel. :  596 811 239 

 

e-mail :  zsmk@volny.cz 

 

web:   www.zsmk.eu 

 

IČ:     62331248 

 

Ředitel:  Mgr. Jiří Brabec 

 

Statutární ZŘ : Mgr.Petr Choma 

 

 

 

 
 

Jedná se o úplnou ZŠ s 1. - 9. ročníkem a kapacitou 550 žáků. Ve třídách školy jsou 

provozovány v odpoledních hodinách nesportovní zájmové útvary pod vedením interních 

pedagogů i externích pracovníků. Sportovní vyžití je uskutečňováno v rámci tréninků lehké 

atletiky a košíkové v odpoledních a večerních hodinách v tělocvičnách školy a na přilehlém 

školním hřišti v době od 14,00 do 20,00 hodin. Tělocvičny školy jsou v neděli a během týdne 

při neobsazení pronajímány jiným tělovýchovným složkám.  

 

 

II. Režim dne 

 
Provoz školy týkající se aktivit žáků: 8,10-15,30  (dopolední vyučování, odpolední 

vyučování, odpolední zájmové útvary), 14,00 - 20,00 hodin (tréninky).  

Někteří žáci dojíždějí denně městskou hromadnou autobusovou dopravou z maximální 

vzdálenosti 4 km. Čas příjezdu prvních žáků, kterým začíná výuka v daný den 1. vyučovací 

hodinou na autobusové zastávky poblíž školy je asi v 7,30 hodin, vstup do školy je v 7,50 

hodin. Čas odchodu posledních žáků ze školy po jedné hodině odpoledního vyučování je 

nejpozději v 15,40 hodin. 
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Školní družinu navštěvují žáci 1.- 4. ročníku, výjimečně děti 5. třídy z důvodu docházení na 

tréninky. Provoz ŠD ráno je od 6,00 hodin, kdy do 7,45 probíhá evidence žáků a rekreační 

činnost, v 7,45 jsou děti odváděny do svých tříd. Provoz ŠD odpoledne začíná v 11,45 hodin, 

kdy probíhá hygiena a následně oběd pro děti, které končí vyučování po čtvrté hodině. Poté 

následuje totéž pro děti, které končí po páté hodině. Oběd dětí školní družiny je ukončen 

přibližně ve 13,10 hodin. Od 13,15 do 17,10 – odpolední pobyt žáků (plnění týdenní skladby 

zaměstnání) :  

učebny - rekreační a zájmová činnost, příprava na vyučování, cvičení v malé tělocvičně 

pobyt venku - návštěva výstav, kulturních představení, 1x týdně možnost plavání na bazénu 

městské sportovní haly, vycházky do blízkého okolí školy, využití školního hřiště k různým 

sportovním aktivitám 

 

Začátek vyučování je v 8,10 hodin 

 

Ukončení vyučování : v 11,45 hodin – po 4. vyuč. hod. 

     v 12,45 hodin – po 5. vyuč. hod. 

     v 13,40 hodin – po 6. vyuč. hod. 

     v 14,35 hodin – po 7. vyuč. hod.  

     v 15,30 hodin – po 8. vyuč. hod. 

 

Vyučovací hodina je v délce 45 minut.  

 

Přestávky: přestávky mezi hodinami jsou nejméně 10 minutové, po 2. a 4. vyučovací hodině 

jsou 15 minutové. Přestávka před odpoledním vyučováním je 50 minut. V případě příznivého 

počasí v letních měsících probíhá1.velká přestávka venku na školním dvoře. 

Přestávky mezi hodinami musí být bezpodmínečně dodrženy, tedy i v případě dvouhodin (Vv, 

Tv, Volitelné předměty…s výjimkou hodin koncových). 

 

Žáci prvního až pátého ročníku mají v jednom sledu nejvýše 5 vyučovacích hodin.  

(mohou mít i 6) 

Žáci šestého až devátého ročníku mají v jednom sledu maximálně 6 vyučovacích hodin. 

 

Odborné učebny: žáci 5.-9. tříd využívají během týdne odborné učebny Ch, Př, Vv, Hv, PC, 

dále pak školní dílnu, tělocvičny, školní hřiště a školní pozemek. Rozvrh je vytvořen tak, aby 

se žáci jedné třídy přesouvali na výše uvedená místa maximálně 2x denně. 

 

Práce s počítačem: žáci tříd mají možnost v různých předmětech docházet se svým vyučujícím 

do dvou učeben PC dle stanoveného rozpisu minimálně 1x týdně. Přednost však má výuka 

informatiky v 5. a 6. ročníku. 

 

Práce ve školní dílně: dle možnosti jsou hodiny zařazeny jako koncové, po hodině žáci 

odchází ke své kmenové třídě. Očista probíhá na chodbě u školní dílny, kde je nainstalován 

dostatečný počet umyvadel či na přilehlém WC. Žáci mají nařízeno nosit si ochranný pracovní 

oděv z domů. Z důvodu přísného zákazu práce s různým elektrickým nářadím nejsou další 

ochranné pomůcky nutné. 

 

Práce na školním pozemku: dle možnosti jsou hodiny zařazeny jako koncové, po hodině žáci 

odchází ke své kmenové třídě. Základní očista probíhá přímo na školním pozemku, další poté 

při vstupu do pavilonu školy na dívčím a chlapeckém WC. Žáci mají nařízeno nosit si ochranný 

pracovní oděv z domů. 

 



III. Režim stravování včetně pitného režimu: 

 
Stravování: při základní škole je zřízena vlastní školní jídelna, která je v provozu od 11,00 

hodin do 14,00 hodin. V jídelně se stravují žáci školy a také cizí strávníci. Pro ně je vyhrazeno 

časové rozmezí od 11,00 do 11,30 hod., poté přicházejí do školní jídelny žáci školy končící 

vyučování po 4. vyučovací hodině, následují další. Škola nezajišťuje dětem svačiny, tyto si žáci 

nosí z domů, případně využívají k jejich nákupu školní bufet. Zde je možno zakoupit sladké i 

slané pečivo, housky se salámem, párek v rohlíku a různé sladké tyčinky.  

Děti 1.-5.tříd odebírají dotované ovoce v rámci projektu „Ovoce do škol“. 

 

Pitný režim: nápoje si žáci v dostatečném množství nosí převážně z domů nebo si zakupují 

slazené či neslazené nápoje ve školním bufetu. Je jim umožněno kdykoliv se během hodiny 

napít (zakotveno ve školním řádu). V době podávání obědů si žáci mohou nechat přidat tolik 

nápoje, kolik vyžadují. Ve školní jídelně se podávají nápoje předem nalité ve skleničkách a žáci 

si je na místo odnášejí na tácku společně s jídlem. Druhy nápojů podávaných žákům: 

ovocné, vitamínové, jodové čaje, 100% džusy a kakao. Děti 1.-5.tříd odebírají dotované mléko 

v rámci projektu „Školní mléko“. 

 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy: 

 
Tělocvičny: Ve škole jsou 2 propojené tělocvičny, každá s kapacitou 30 dětí a jeden cvičební 

sál v pavilonu školní družiny s kapacitou 15 dětí, který je vhodný ke gymnastickým a 

posilovacím cvičením. Vybavení dvou tělocvičen je na standartní úrovni, tělovýchovné náčiní 

je pevně zabudováno na stěnách či stropě (hrazdy, žebříky, žebřiny, kruhy, kladiny) nebo je 

uloženo v jedné nářaďovně (žíněnky, kozy, švédské bedny, žíněnky na skok vysoký, malé 

trampolíny). Drobnější tělovýchovný materiál je uložen ve skladu u kabinetu Tv (míče, 

švihadla, činky, plné míče….). U tělocvičny je zřízeno celkem 6 šaten, 4 větší a dvě menší. 

Každá dvojice větších šaten je spojena se společnými sprchami, jednotlivé dvojice větších šaten 

slouží k převlékání pouze dívek, respektive chlapců. Dívčí a chlapecká WC jsou na chodbě u 

tělocvičny. 

 

Školní hřiště: Součástí školního pozemku je hřiště s atletickým oválem o délce 333,3 m. 

Povrch na atletickém oválu je litý s možností používání atletických treter. Součástí hřiště jsou 2 

doskočiště na skok daleký, doskočiště na skok vysoký a 2 rozběžiště na hody, 2 kruhy na vrhy 

a 1 basketbalový koš. Kapacita hřiště je dostatečná pro výuku dvou tříd či tréninkových skupin. 

 

Hodiny Tv: V 1.-7.ročníku jsou do výuky zařazeny 3 hodiny tělesné výchovy, v 8.a 9.ročníku 

jsou to hodiny 2. Výuka plavání je realizována každoročně pro 2. a 3. třídy v rozsahu 20 lekcí 

na krytém bazénu v Havířově-Šumbarku prostřednictvím plavecké školy SSRZ Havířov. 

Během výuky probíhají v učebnách tělovýchovné chvilky dle uvážení vyučujících podle 

seznamu cviků. 

 

 

 

V Havířově 30.8.2012      

           Mgr. Jiří Brabec,v.r. 

                  ředitel školy 

 


