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I. Údaje o zařízení 

 

ZŠ Velký Újezd 321, 783 55 Velký Újezd, tel.: 585 358 109 

ředitel: Mgr. Petr Konečný 

zástupce: Mgr. Martina Hausnerová 
 

Typ školy: základní se školní družinou, s ročníky 1.- 9.  

Kapacita:  ZŠ – 500 žáků, ŠD – 90 žáků 

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: zřízena pobočka ZUŠ Žerotín 

(hra na zobcovou flétnu, kytara, klavír), sborový zpěv, sportovně pohybové aktivity, 

výtvarný  kroužek, jazykové kroužky, chovatelství – zookoutek, matematické 

kroužky, zeměpisný kroužek. 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:  

pronájem tělocvičny, posilovny, sauny, společenského sálu, venkovního 

sportovního areálu, odborné učebny. 
 

 

 

II. Režim dne 
 
Začátek vyučování:    7.20 h 

Ukončení vyučování: 15.25 h 

Družina: určena žáků 1. – 4. ročníku (v případě potřeby i 5.- 9. roč.) 

   odpolední dr.: 11.00 – 16.00 h 

   pobyt venku: maximální využívání sportovního areálu 

Vyučovací hodina: 

   délka trvání: 45 min 

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: v rámci třídy: je odvislé od typu 

hodiny, růstu žáka během roku a jeho zdravotního stavu 

v rámci školy: TV, PČ, F, Ch, HV, Př, TČ, Informatika, jazyky 

Počet hodin v jednom sledu: 6 

Přestávky:  

  zařazení v režimu: po vyučovací hodině 

  délka trvání: 5, 10 a 20 min (viz rozpis přestávek), odpolední 60 min 

  možnost pobytu venku: dle počasí je možno trávit 2. přestávku v atriu školy, 

 které je uzpůsobeno na sportovní o relaxační vyžití 

  relaxační koutky: o přestávce i během vyuč. hodiny je využíván zadní prostor    

      tříd s kobercem pro pohybové a další činnosti, na chodbách (minibasketbal, 

 stolní tenis, stolní fotbal, skákací panák atd.). 

Režim práce s počítačem: dvě hodiny s přestávkou 

Režim pracovního vyučování: v jednom sledu hodina, přestávky před a po hodině 

  možnost očisty: využití sociálního zařízení 

  používání osobních ochranných pracovních prostředků: podle druhu práce 

Režim práce na pozemku: v jednom sledu hodina, ostatní viz. pracovní vyučování 
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III. Režim stravování včetně pitného režimu 
 
Stravování:  

  Způsob zajištění oběda: školní jídelnu provozuje SOU služeb V. Újezd s.r.o. 

  Doba vydávání oběda: 11.00 – 13.15 h 

  Možnost doplňkového občerstvení: poskytuje SOU služeb (bufet) 

  Režim školních svačin: žáci si donášejí z domova, automat na mléčné produkty, 

 ovoce 

  Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: při vydání, neomezená  

  Cizí strávníci: nejsou 

Pitný režim:  

  Zajištění pitného režimu: zajišťují rodiče  

  Druh nápojů: dle vlastního výběru 

  Frekvence podávání a způsob: samoobslužný způsob v době 1. – 4. přestávky,  

         při obědě pak dle jídelního lístku  

Manipulace s nápoji: ruční  

       Hrazení stravného: 

  Zajišťuje SOU služeb 

Odhlášení obědů: 

 Zajišťuje SOU služeb 
 

 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

 
Tělocvična: jedna, kapacita 50 žáků  

Prostory pro cvičení: posilovna, cvičební sál 

Vybavení tělocvičen: odpovídá požadavkům k plnění učebních osnov 

Vybavení hygienických zařízení: WC s umyvadly a vysoušeči rukou, sprchy 

Vybavení šaten: lavičky, věšáky, šatní skříňky 

Počet a kapacita hřišť: jedno travnaté s antukovou dráhou, tři asfaltová, jedno 

hřiště plážové 

Zařazování hodin tělesné výchovy: v souladu s učebním plánem 

Počet hodin TV v jednotlivých ročnících týdně: 1.-5. roč. po 2 h., 6. roč. po 3 h., 

7 až 9. roč. po 2 h. 

Výuka plavání, podmínky výuky: jedenkrát za dva roky celoroční plavecký kurz 

1h týdně, zajišťuje Plavecká škola UP Olomouc 

Tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách: jsou zařazovány 

jógová a  strečinková cvičení, písně s pohybem 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: o velké a polední přestávce 

 v atriu, na vyhrazených místech na chodbách školy 

Mimoškolní využití zaměřené na pohybovou aktivitu: kopaná, TJ Sokol, Hasiči 


