
Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, provozní řád školy - příloha
č.j. ZŠHN      524/2017
Kapacita školy: 960 žáků
Počet oddělení ŠD: 11, kapacita 330 žáků
Kapacita ŠJ: 1300 obědů
Výdejna stravy na prac. Úprkova: 1
Počet tělocvičen: 2
Víceúčelová místnost na prac. Úprkova: 1
Další  součásti  školy: dopravní  hřiště,  školní  pozemky,  hřiště  s umělým  povrchem, 
oddechový kout, studovna,  2 počítačové učebny, odborné učebny

Zaměření školy

Rozšířená výuka jazyků, sportu, zařazování daltonských prvků do vzdělávacího programu, 
používání metody Hejný v matematice – postupné zavádění do tříd, program Začít spolu – 
některé třídy, hra na flétnu od 1. ročníku.

Režim dne

Horácké náměstí: začátek výuky je obvykle v 8.00 h, odpolední výuka končí nejpozději 
v 17,00 h.
Mezi  dopolední  a  odpolední  výukou  je  50  minut  přestávka,  v dopolední  výuce  jsou 
přestávky 10 a 20 minut.

Zvonění: 
0. 700 - 745

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 1000 - 1045

4. 1055 - 1140

5. 1150 - 1235

6. 1245 - 1330

7. 1335 - 1420

8. 1425 - 1510

9. 1515 - 1600

10. 1605 - 1650

Uprkova : začátek výuky je v 800 h, dopolední výuka končí nejpozději po šesté vyučovací 
hodině, odpolední výuka není na 1. stupni zařazena

Zvonění: 
1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 1000 - 1045

4. 1055 - 1140

5. 1200 - 1245

6. 1255 - 1340

          7. 1350 - 1435

Nad žáky je po celou dobu výuky stanoven pedagogický dozor, který začíná 20 minut před 
začátkem výuky a končí s odchodem žáků ze školy. Seznam dozírajících pracovníků je 
stanoven vedením školy a jeho písemná forma je  umístěna v jednotlivých podlažích a 
školní jídelně.
Při sestavování rozvrhu je respektována míra náročnosti jednotlivých předmětů i potřeba 
pohybu žáků.

Datum: 21. 8. 2017 ředitelka školy
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