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P R O V O Z N Í       Ř Á D 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 

 

1.  Údaje o zařízení 

 

      Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník 

      Olešná 61 

      269 01 Rakovník 

      tel.:  313 514 673, mobil 730 821 774 

      E-mail: zsolesna.rakovnik@seznam.cz 

                   info@skola-olesna.cz 

      webové stránky: www.skola-olesna.cz     

      Datová schránka: pdape44 

      IČ:  71006613 

 

      Zřizovatel: Obec Olešná, okres Rakovník 

                   IČ: 00244180 

 

       Typ školy: málotřídní základní škola (1.– 5. ročník ZŠ) 

       Kapacita: 50 žáků 
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2.  Režim dne 

Do školy docházejí děti z obce Olešná, popřípadě z okolních obcí. 

Začátek vyučování - 7:55 hod. 

Ukončení vyučování - 15:10 hod. 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Počet vyučovacích hodin v jednom sledu: 4 

Přestávky: Po 1. vyučovací hodině je dvacetiminutová přestávka na svačinu, ostatní 

přestávky jsou desetiminutové. Polední přestávka mezi dopoledním a odpolední vyučo-

váním je 60 minut.  

 

Školní družinu využívají všichni žáci školy. 

Provozní doba školní družiny: 12:00 hod. - 16:15 hod., v pátek do 15:30 hod. V úterý  

a ve čtvrtek zajišťuje ŠD polední přestávku v době 12:00 – 12:35 hod.; ve čtvrtek 

pokračuje ŠD po odpoledním vyučování, tj. od 14:15 hod. 

Pobyt venku:  

a) po obědě před odpoledním vyučováním;  

b) pokud žáci nemají odpolední vyučování, chodí s vychovatelkou ven zpravidla v době 

od 13:00 do 14:30 hod. 

 

 

3. Režim stravování 

Dopolední svačina: 8:40 – 9:00 hod. 

Oběd: 11:35 – 12:00 hod.  (Oběd je do školy dovážen z mateřské školy.) 

Odpolední svačina: 14:30 – 14:45 hod. 

Pitný režim: Děti si nosí vlastní pití a mohou se napít nejenom při svačině,  

ale s dovolením paní učitelky nebo vychovatelky se mohou jít napít i o přestávkách mezi 

vyučovacími hodinami nebo při odpoledním programu ve školní družině. K obědu mají  

ve školní jídelně připraveno pití – ovocné šťávy, ovocné nebo bylinkové čaje a 1x týdně 

ochucenou minerální vodu. 

 

 

4. Učebny – I. a II. třída 

Výuka probíhá většinou ve dvou učebnách školy, které jsou prakticky zařízeny pro výuku 

všech předmětů s výjimkou tělesné výchovy. Ve II. třídě je zřízen ICT-koutek s počítači, 

které jsou často využívány k obohacení, rozšíření nebo procvičování učiva a k výuce 

informatiky v 5. ročníku.  

V této učebně mají žáci k dispozici volně přístupnou školní knihovnu, ze které si mohou 

bez omezení prezenčně (po domluvě i distančně) půjčovat knihy podle svého zájmu. 
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5. Pohybová výchova 

Žáci mají podle rozvrhu hodin 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně. Kromě toho 

jsou pohybové aktivity pravidelně zařazovány do týdenního plánu školní družiny. Všichni 

žáci každý rok absolvují 10 lekcí plaveckého výcviku, pokud to situace dovolí. 

Tělesná výchova probíhá v sokolovně, která sousedí se školou a je vybavena základním 

tělocvičným nářadím – jedenkrát ročně je odbornou firmou provedena revize tohoto 

nářadí. Tělocvičné náčiní (míče, švihadla atd.) je majetkem školy a žáci si ho na tělesnou 

výchovu přinášejí s sebou. 

Za příznivého počasí, především na podzim a na jaře, žáci využívají i hřiště u sokolovny. 

Do vyučování jsou zařazovány také tělovýchovné chvilky a relaxační cvičení,  

která probíhají zpravidla ve třídě nebo v prostorách školy. 

 

 

 

 

V Olešné dne 1. 9. 2021                                          PaedDr. Eva Fastová 

                                                                                       ředitelka školy 

 

 

 

Ostatní zaměstnanci ZŠ: 

Mgr. Zuzana Pavlíčková:   

Radka Malá: 

Jana Sklenková: 


