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Termíny školních prázdnin: 
a) podzimní od 26. října 2017 do 27. října 2017 
b) vánoční  od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018 
c) pololetní dne 2. února 2018 
d) jarní  od 5. března 2018 do 11. března 2018 
e) velikonoční od 29. března 2018 do 30. března 2018 
d) hlavní  od 2. července 2018 do 31. srpna 2018 

 
Plán třídních schůzek: 

a) první schůzka čtvrtek 14. září 2017 od 16.00 h 
b) druhá schůzka čtvrtek 9. listopadu 2017 od 16.00 h 
c) třetí schůzka  čtvrtek 11. ledna 2018 od 16.00 h 
d) čtvrtá schůzka čtvrtek 26. dubna 2018 od 16.00 h 
e) pátá schůzka  čtvrtek 14. června 2018 od 15.00 h (individuální konzultace dle potřeby) 
 

Individuální konzultace s požadovaným pedagogickým pracovníkem základní školy, při níž se může zákonný 
zástupce žáka informovat na prospěch a chování žáka navštěvujícího základní školu, je možná jen v době 
mimo konání přímé pedagogické nebo přímé výchovné činnosti pedagogického pracovníka a po předchozí 
domluvě. 
 
3. Organizace výuky 
 
Vzdělávání žáků na Základní škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.  
 

1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45 h 
 malá přestávka  8.45 - 8.55 h 
 
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40 h 
 velká přestávka  9.40 - 10.00 h 
 
3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45 h 
 malá přestávka  10.45 - 10.55 h 
 
4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40 h 
  malá přestávka  11.40 - 11.50 h 
 
 5. vyučovací hodina 11.50 - 12.35 h 
  malá přestávka  12.35 h – 12.40 h 
 
 6. vyučovací hodina 12.40 - 13.25 h 
 polední přestávka v případě polední přestávky začíná vyučování v13.25 h 
 
 7. vyučovací hodina  
 (odpolední vyučování) 13.25 - 14.10 h 
 

Vyučování na základní škole začíná v 8.00 h. Vyučování, výjimečně zařazené na dřívější dobu, nesmí začínat 
před 7.00 h. Vyučování končí nejpozději ve 14.10 h.  
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Vyučovací hodina trvá 45 minut, začíná a končí zvoněním. Jiný režim je možný za podmínky splnění 
základních hygienických požadavků; vyučování v tomto případě probíhá v tzv. blocích.  
 
Vzdělávání žáků na Základní škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci probíhá podle schválených vzdělávacích programů Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Na základě zásad stanovených v RVP ZV si zhotovuje škola školní 
vzdělávací program. 
 
 
Název školního vzdělávacího programu Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace zní: „Náš domov je Evropa, č. j. ŠP 90/2016 .Dodatek č. 1 č. j. ŠP 
94/2017. 
 
Přehled zájmových útvarů: 
 
    Dle aktuálního zájmu žáků (tj. při přihlášených 5 - a více žáků) navštěvujících základní školu, nabídne ve 
školním roce 2017 / 2018 možnost návštěvy těchto zájmových útvarů: 
 

- práce s integrovanými žáky  
- německý jazyk 
- keramika 
- kytara 
- taneční kroužek 
- jazyková výchova 

 
 
Škola je v projektu  PROKOM. 
Tento projekt je zaměřen na pomoc žákům, kteří mají výukové problémy, řečové nedostatky nebo žijí v 
málo podnětném prostředí. K zajištění práce s těmito žáky je škola velmi dobře zásobena pomůckami.  
 
Akce měsíce“  
Září 
Úvodní třídní schůzka 14. 9. 2017 od 16 hod. v 1. patře budovy (společná) 
21. 9. 2017 Světový den míru sázení stromu 
27. 9. 2017 Tajný výlet do přírody  
29. 9. 2017 Ředitelské volno 
 
Říjen  
Projekt 72 hodin 12. - 15. 10. 2017 
Dobrovolnické aktivity zaměřené na pomoc druhým a přírodě.  
https://www.72hodin.cz/2017/ 


