
 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 

 

Provozní řád základní školy 
 
Je dán provozními řády základní školy, školní družiny, školní jídelny, školní knihovny a multimediální 

učebny. 
 
 

1. Provozní řád základní školy 
 
Otevření budovy před výukou:  6,30 hodin a 7,40 hodin 
 
Uzavření budovy před výukou:  6,55 hodin a 7,55 hodin 
 
Dopolední provoz:   je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek 
 

Hodina Vyuč. hodina Přestávka 

0. 07,00 – 07,45 07,45 – 08,00 

1. 08,00 – 08,45 08,45 – 08,55 

2. 08,55 – 09,40 09,40 – 09,50  

3. 09,50 – 10,35 10,35 – 10,55 

4. 10,55– 11,40 11,40 – 11,50 

5. 11,50 – 12,35 12,35 – 12,45 

6. 12,45 – 13,30 13,00 – 13,35 

7. 13,35 – 14,20 14,20 -14,25 

8. 14,25 – 15,10 15,10– 15,15 

9. 15,15 – 16,00  

 

Odpolední provoz: je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek, činností ŠD, 
činností zájmových kroužků a rozpisem pronájmů 

 
Ukončení provozu: je dán rozpisem pronájmů, nejpozději však ve 22,00 hodin 
 
 

2. Provozní řád školní družiny 
 
Zahájení provozu:  06,30 hodin 
Ranní družina:   06,30 – 08,00 hodin (příchod žáků do 7,20 hodin) 
Polední družina:  11,40 – 13,30 hodin (vyzvedávání žáků po obědě) 
Odpolední družina:  13,30 – 15,00 hodin (zájmová činnost žáků v ŠD) 
Konečná družina:  15,00 – 17,00 hodin (vyzvedávání a odchody žáků ze ŠD) 
Ukončení provozu: 17,00 hodin 



 

3. Provoz školní jídelny 
 
Svačina žáci ZŠ:  10,35 – 10,50 hodin 
Oběd ZŠ, ŠD a zaměstnanci:  11,40 – 14,10 hodin 
 
 

4. Provozní řád školní knihovny 
 
Je uzpůsoben potřebám a rozvrhu žáků. Řídí se Řádem školní knihovny. 
 
Výpůjční doba je vždy ve čtvrtek o velké přestávce (10,35 – 10,55) nebo kdykoliv po domluvě s paní  
učitelkou Chalupovou nebo paní učitelkou Bumbovou.  
 
 

5. Provozní řád multimediální učebny 
 
Multimediální učebna je přístupná žákům v úterý, středu a ve čtvrtek  v čase 13,30 – 14,20 hodin po 
domluvě v kanceláři školy. 
 
 
 
 
Tento „Provozní řád základní školy“ nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 a zároveň se ruší účinnost 
„Provozního řádu základní školy“ ze dne 1. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 

            Mgr. Iva Červeňanská 
ředitelka školy 


