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Provozní řád školy 
 
1. Údaje o zařízení  Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice 
 
Adresa: Semčice 3, 294 46 
IČO:     75032899 
Tel.:    326 388 405 
Ředitelka:    Mgr. Jana Kočová 
Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Věra Forejtová 
Typ školy:   základní 
Kapacita:   250 žáků 
Využívání školní budovy: tělocvična je mimo vyučování využívána pro mimoškolní aktivity žáků školy 

(sportovní kroužky), pro tréninky oddílem mládežnické kopané SK Pěčice a TJ 
Žerčice, oddílem TJ Semčice z. s., pro rekreační sporty různých organizací i 
jednotlivců 

 
2. Režim dne 
 
Začátek vyučování:     7,30 hod. 
Ukončení vyučování:  14,50 hod. 
Délka vyučovací hodiny:  45 minut 
Způsob vyučování:   tradiční 
Počet hodin v jednom sledu:  1. - 5. třída  5 hodin 
  6. - 9. třída  6 hodin 
Dojíždění dětí:  příjezd  7,10 hod. 
  odjezd  15,00 hod. 
 
Družina:  viz Provozní řád Školní družiny 
 
Přestávky:  malá  10 minut 
  velká  20 minut – pobyt na školním dvoře 
  polední 65 minut 
O velké a polední přestávce všichni žáci využívají možnost pobytu na školním dvoře a hřišti 
 
Režim pracovního vyučování:   zařazeno nejčastěji na koncové dvouhodiny 
  viz Provozní řád pozemků 
  Práce na pozemku: pracovní oděv vlastní, možnost očisty 
3. Režim stravování 
 
Způsob zajištění oběda:  vlastní jídelna viz Provozní řád Školní jídelny  
Doba vydávání oběda:  11,00 – 13,00 hod. 
Pitný režim:  zajištěn ve školní jídelně (čaj, voda, džus) 

 
4. Režim pohybové výchovy  tělocvična, školní hřiště 
     obvykle jsou hodiny TV, SH zařazeny jako koncové 
     kurz plavání zajištěn v Městském bazénu Mladá Boleslav 
 
5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu třídy větratelné – větrání dle potřeby okny, okna vybavena 

žaluziemi, roletami 
vytápění vlastní plynovou kotelnou 
osvětlení zářivkovými tělesy shora 

 
 
6. Zásobování pitnou vodou veřejný vodovod 
 
7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
  
 Způsob a četnost úklidu 
  Denní úklid 

• setření na vlhko všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců 
vysavačem 

• za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem – umytí umývadel, 
pisoárových mušlí a záchodů 

Týdenní, celkový 

• 1x za týden omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren 
a záchodů 

• 2x ročně mytí oken, svítidel 

• 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, 
v případě potřeby ihned 

 
Manipulace s odpady a jejich likvidace 

• pevné odpadky jsou ukládány do odpadkových košů, které jsou denně vyneseny a 
vyčištěny 

• odpadky z papíru, plastů a tetrapakové obaly jsou tříděny do zvláštních nádob a 
denně vynášeny do příslušných kontejnerů 
 

 
  
    Mgr. Jana Kočová 
      ředitelka školy 
 
 
 

V Semčicích 10. 07. 2020 
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