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Č. j. 0109-2020/003b 

 

Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 
 

Provozní řád školy 
 

I. Údaje o zařízení 
 

Zřizovatel:   Hlavní město Praha 

Název zařízení:  Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 

Adresa:   Rooseveltova 169/8, 160 00  Praha 6 

IČ:    68407157 

Ředitelka:  Mgr. Eva Klípová 

tel.:   224 322 147, 724 219 334 

e-mail školy:  info@skolaroos.cz 

web školy:   www.skolaroos.cz 

 

 

II. Popis školy 

 
  Škola má 3 pracoviště:  
  kapacita Základní školy speciální je 70 žáků 

• Základní škola speciální, Rooseveltova 169/8, 160 00 Praha 6 (6 tříd + ředitelství) 

• Základní škola speciální Alžírská 647/1, 160 00 Praha 6 (4 třídy) 

kapacita Praktické školy dvouleté je 16 žáků        

• Praktická škola dvouletá Pod Marjánkou 2/1900, 169 00 Praha 6 (2 třídy) 

        

 

 

III. Organizace vyučování 

 
ZŠ speciální, Rooseveltova: 

• 7:00                               ranní družina  

• 8:00                               začátek vyučování ve třídách 

•  8:00  –  9:30                  dopolední vyučování 1. blok 

•  9:30  –  10:00                svačina  

•  10:00 – 10:30                přestávka na zahradě  

• 10:30 – 12:00 (12:30)    dopolední vyučování 2. blok 

• 12:00 – 13:00                 oběd  

• 13:00 – 13:30                 odpočinek a vyzvedávání dětí po obědě  

• 13:30 – 15:30                 odpolední aktivity  

• 15:30 – 16:00                 vyzvedávání dětí z družiny 

• 16:00                              ukončení provozu školy  
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ZŠ speciální, Alžírská: 

• 7:30 – 8:00           ranní družina  

• 8:00 – 8:30           společná činnost v herně  

• 8:30 – 9:45           vyučování  

• 9:45 – 10:15         svačina  

• 10:15 – 11:40       vyučování  

• 11:40 – 12:45       oběd, hygiena  

• 12:45 – 13:30        odpočinek  

• 13:30 – 16:00        odpolední družina  

• 16:00                     ukončení provozu školy  

 

Praktická škola dvouletá (Lyceum) 

• 8:15                    otevření školy – příchod žáků 

• 8:30                    vyučování – 1.blok 

• 10:00                  přestávka, svačina 

• 10:30                  vyučování - 2.blok 

• 11:30 – 13:30     oběd ve školní jídelně ZŠ Pod Marjánkou 

• 12:30 – 13:30     polední přestávka 

• 13:30 -  15:00     odpolední vyučování 

     Provoz školy je ukončen po odpoledním vyučování 

 

 

IV. Režim stravování, pitný režim 
ZŠ speciální, Rooseveltova  

Obědy: výdejna s dovozem jídla ze ZŠ Emy Destinnové 

             výdej obědů 12:00 – 13:00 hod 

Svačiny: vlastní, 2x denně 

Pitný režim: nápoje vlastní i společně podávané  

                      zajišťují pedagogové při obědě, při svačinách 

 

ZŠ speciální, Alžírská 

Obědy: výdejna s dovozem jídla z ZŠ Červený vrch  

             výdej obědů 11:40 – 12:45 

Svačiny: vlastní, 2x denně 

Pitný režim: nápoje vlastní i společně podávané 

                     zajišťují pedagogové při obědě, při svačinách 

 

Praktická škola dvouletá (Lyceum) 

Obědy: žáci i zaměstnanci docházejí do školní jídelny ZŠ Pod Marjánkou 

Svačina: vlastní 

Pitný režim: nápoje vlastní i společně podávané  

                     zajišťují pedagogové při obědě, při svačině 
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V. Režim pohybové výchovy 
Prostory pro cvičení:  

• ZŠ speciální (Rooseveltova a Alžírská) využívá pro hodiny TV pronájem  

tělocvičny TJ Sokol Dejvice. 

• ZŠ speciální Rooseveltova využívá též zahradu školy s herními prvky - houpačky, 

řetězový most, hrazda, trampolína, multifunkční hřiště. 

• Praktická škola dvouletá pro hodiny TV využívá tělocvičnu ZŠ Pod Marjánkou. 

• Výuka plavání: pro ZŠ speciální probíhá výuka v plaveckém bazénu na Výstavišti  

1x týdně. 

 

 

VI. Režim pracovního vyučování 
Hodiny jsou řazeny v rozvrhu jako koncové, nebo jsou v odpoledních hodinách. Žáci 

používají pracovní oděvy. 

• ZŠ speciální Rooseveltova má v pronájmu prostory v suterénu domu Verdunská 11,  

Praha 6, jsou zde zřízeny 2  dílny, keramická a výtvarná, žáci je využívají v dopoledních i 

odpoledních hodinách. 

• ZŠ speciální Alžírská má dobře vybavenou výtvarnou dílnu v prostoru školy. 

• Praktická škola dvouletá – kromě běžných hodin pracovního vyučování odcházejí žáci 

jednou týdně na individuální praxi, vykonávají práci v běžném prostředí, cílem je nácvik 

pracovních a sociálních dovedností (Tranzitní program zajišťovaný organizací Rytmus) 

 

 

VII. Údržba školy 
Na každém pracovišti provádí úklid pracovník úklidu 

Školník (0,5 úvazek) provádí opravy a údržbu na všech pracovištích dle potřeby. 

   

Denní úklid:     ano 

Týdenní úklid:   ano 

Celkový úklid:   ano 

Praní a výměna prádla: prádlo (utěrky, ručníky) jsou denně vyměňovány a vyprány  

    v automatické pračce v budově školy 

    4x za rok, (dle potřeby častěji) jsou vyprány deky, potahy a   

    polštářky na odpočinek. 

Čištění koberců:                     koberce se čistí 3 – 4x ročně  

                                                pomocí zapůjčeného stroje na čištění koberců 

Manipulace s odpady:  směsný odpad je ukládán do jednorázových plastových pytlů  

    a denně vynášen do popelnic 

plastové obaly, papír a sklo jsou tříděny do plastových košů na 

chodbě školy 

odpad ze zahrady je odvážen na kompost, 1 – 2x ročně je 

objednán velkoobjemový kontejner, především na listí a větve 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2020                                                                  Mgr. Eva Klípová 

         ředitelka školy 
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