
 
 
 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
školní rok 2018 - 19 

 
Základní škola a mateřská škola Holubov 
Holubov 40  
382 03 Křemže 
 
Tel. číslo: 725 947 708 
E – mail: zsholubov@seznam.cz 
Internetové stránky: www.zsholubov.cz 
Právní subjekt: od 1. 1. 2003 
Právní forma: příspěvková organizace 
Redizo: 650 041 895 
IČO: 71 01 22 57 
Zřizovatel: Obec Holubov 
Ředitelka školy: Mgr. Vendula Vernerová 
Datum jmenování do funkce: 1. 8. 2018 
 
Typ školy:  trojtřídní s pěti postupnými ročníky 
Kapacita školy: 65 žáků 
 
Škola sdružuje: 
  
název      IZO    kapacita 
Základní škola Holubov   107 720 582   65 žáků 
Školní družina Holubov   114 300 224   45 
Mateřská škola Holubov   107 531 828   51  
Školní jídelna Holubov   102 439 052   120   
 
REŽIM DNE 
 
Škola se otvírá v 6:30 h a je otevřena do 7:40 h. Po této hodině je škola uzamčena. Příchod je 
možný oznámit zvonky na budově. Škola je zabezpečena kamerovým systémem. 
 
Začátek vyučování: 7:45 h 
Konec vyučování: -  podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků 
         - pohybuje se mezi 11:25 – 13:55 h 
Dojíždění žáků: – dojíždí autobusem nebo vlakem z Třísova a Krasetína 
 
 
 



Vyučovací osnovy:  1. – 5. ročník  ŠVP ZV „ Chceme, můžeme a umíme se učit“ 
 
        
    třída  ročník   třídní učitelka 
Rozdělení žáků do tříd I. třída  1. ročník   Mgr. Michaela Sojková 
    II. třída 2. a 4. r.  Mgr. Lenka Korousová 
    III. třída 3. a 5. r.  Petra Prokopová 
 
ostatní vyučující:  Mgr. Vendula Vernerová ČJ, AJ, PRV, PŘ, VL, PČ 
    Bc. Helena Čížková  Náboženství  
asistent pedagoga   Alena Kudláčková 
     Monika Pletková 
 
Nepovinný předmět  vyučující  den   čas 
Náboženství   Bc.Helena Čížková úterý   13:00 – 13:55 h 
           
Školní družina: I. oddělení  Mgr. Jana Knížková  ráno   6:30 – 7:30
         odpoledne 11:25 –15:30  
 
Řád školní družiny je vyvěšen ve školní družině. 
 
Zájmová činnost 
kroužek při ŠD   vyučující   den  čas(h) 
Dramatický kroužek  Mgr. Jana Knížková   pondělí 13:00–14:00
  
Ostatní kroužky 
při DDM Č. Krumlov - viz rozpis kroužků 
 
Školní knihovna  Monika Pletková      pondělí 9:25 – 9:45  
 
Vyučovací hodina má 45 minut. 
Malé přestávky trvají 10 minut, velká přestávka 20 minut, polední přestávka 50 minut. 
 
dopolední vyučování 
1. hodina  7:45    –  8:30 h 
2. hodina 8:40    –  9:25 h 
3. hodina 9:45   – 10:30 h 
4. hodina 10:40 – 11:25 h 
5. hodina 11:35 – 12:20 h  
odpolední vyučování  5. hodina 12:15 – 13:00 h 
    6. hodina 13:10 – 13:55 h 
 
O přestávkách děti využívají odpočinkové koutky ve třídách, koberce, školní knihovničku.  
O velké přestávce po dohodě s vyučujícími mohou využít školní družinu nebo odcházejí na 
školní zahradu popř. školní hřiště. Zahradní altán slouží k relaxaci i k výuce žáků. 
Dohled nad žáky vykonávají jednotliví vyučující dle rozpisu dohledů a rozvrhu hodin. 
Výuka žáků probíhá v jednotlivých třídách, v zahradní učebně, v tělocvičně,  na hřišti, na 
školní zahradě a v přírodě.  



Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně školy a na hřišti, ve všech ročnících 2 x týdně po 
jedné vyučovací hodině. V tomto školním roce bude opět probíhat povinný plavecký výcvik. 
Ročníky, kterých se tato výuka bude týkat, a termín plaveckého výcviku budou upřesněny. 
 
Počítačovou techniku žáci využívají převážně ve výuce a při projektových dnech. 
 
Šatny chlapců a děvčat jsou oddělené. Hygienická zařízení jsou v přízemí a v 1. poschodí.  
Žáci, všichni zaměstnanci a zákonní zástupci žáků se řídí školním řádem, který je umístěn v 1. 
patře školy. 
 
Stravování 
První den nepřítomnosti žáků a dětí (z důvodu nemoci) se vydávají obědy ve školní jídelně: 
11:00 – 11:30 h. 
Školní jídelna je společná pro základní školu a mateřskou školu. Je umístěna v budově 
mateřské školy a zde je vyvěšen i řád školní jídelny.  
Pitný režim žáků je jednak řízen školou, jednak je dán stravovacími zvyklostmi jednotlivých 
žáků.  
Oběd probíhá ve dvou skupinách žáků ZŠ, 1. skupina od 11:30h, 2. skupina od 12:30h 
děti MŠ od 12:00 h  
další zaměstnanci:             Alena Kudláčková  –   účetní 
              Jana Streitová     –  školnice ZŠ 
 
zaměstnanci školní jídelny: Eva Jankulárová   – vedoucí, pom.kuchařka  
                          Hana Podhradská  – kuchařka                                                       
         Dana Mičanová    – pomocná kuchařka 
  
mateřské školy Holubov:     Jana Jungbauerová   – učitelka pověřená vedením 
               Bc. Helena Čížková  – učitelka  
               Marie Postlová         – učitelka 
                  Jana Tondrová       – učitelka  
                Jana Stupková  –  školnice 
 
                                
 
  
 
 
 
 
 
V Holubově 1. září 2018 
 
 
 
                                      …………………………………. 
       Mgr. Vendula Vernerová 
       ředitelka školy 
    
 
  


