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Úvodní ustanovení 
 

Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. 

 

Všeobecná ustanovení 

 

1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na 

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování 

vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové 

výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 
 

2. Provozní řád se řídí zejména: 

✓ školským zákonem č. 561/2004 Sb., zejména § 29 a písmenem a) odstavce 1 § 165  

✓ zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 

✓ vyhláškou č. 106/2001Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

✓ vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

✓ vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
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✓ vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

✓ vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 

✓ vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních, atp.  

✓ nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 

I. Základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy:   Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 

Zaječice 49, PSČ 538 35 

IZO 102 142 157 

RED IZO 650 050 444 

IČO:    71005285 

Ředitel školy:   Mgr. Radek Machatý 

Typ školy:   základní škola 

Kapacita:   100 žáků, 5 tříd 

Součástí subjektu:  IZO 117 200 603 školní družina (kapacita 42 žáků) 

IZO 102 806 063 školní jídelna (kapacita 72 jídel) 

 

 

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití  
 

Škola nabízí zájmové kroužky pro odpolední odpočinek dětí podle aktuálního zájmu. V nabídce jsou 

kroužku sportovní, pohybové, kulturní i estetické. Kroužky jsou připravovány ve spolupráci s DDM 

Chrudim, TJ Sokol Zaječice a OÚ Zaječice. 

 

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 
 

Školní budova je využívána k provozu zájmových kroužků, tělocvična je využívána mimo hodin 

tělesné výchovy k aktivitám dalších sportovních organizací a zájmových útvarů (DDM Chrudim, TJ 

Sokol Zaječice ad.).  

Pro občany obce Zaječice, rodiče a děti jsou organizovány pravidelné akce – např. Dny otevřených 

dveří, oslava Svátku matek, Zlaté a Stříbrné svatby občanů Zaječic, Vítání občánků, Vánoční a 

Velikonoční jarmarky a výstavy, komponovaná pásma ve spolupráci s charitativními organizacemi a 

charitativní sbírky. Každý rok jsou pořádány i jednorázové akce podle státních a obecních výročí, 

významných událostí a mimořádných víkendových akcí apod. 

Ve škole se nestravují cizí strávníci. 

 

 

II. Školní družina 
 

1. Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 16.30 hodin. 
 

2. Školní družina je otevřena pro žáky 1. a 2. třídy. Žáci vyšších tříd jsou zařazováni do naplnění 

kapacity školní družiny (30 žáků na 1 oddělení).  
 

3. Do ranní družiny nastupují žáci průběžně od 6.30 hodin do 7.30 hodin. Poté jsou odvedeni 

vychovatelkou do tříd. 
 

4. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Žáci mohou využívat školní zahradu a 

areál, případně podnikají vycházky a výlety do okolí. Hrají volné hry podle zájmu dětí nebo hrají 

organizované sportovní míčové i pohybové hry. 

Při pobytu venku hrají i hry přírodovědné či provádějí výtvarné aktivity. 
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5. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině - nejmenší plocha volného prostoru místnosti odpovídá 

rozměrům 2 m2 na 1 žáka.  
 

6. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny (viz Vnitřní řád 

školní družiny). 

 

Příloha č. 1 – Změny pro školní rok 2021/2022 
 

1. Školní družina je v provozu od 6,30 – 7.30 hod, a od 11.40 do 16,30 hod. 
 

2. Školní družina je otevřena pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. Žáci vyšších ročníků jsou zařazováni do 

naplnění kapacity školní družiny (42 žáků na 2 oddělení).  
 

3. Do ranní družiny vstupují žáci průběžně od 6.30 do 7.15 hod. V 7.30 hod jsou odvedeni p. 

vychovatelkou do tříd. 
 

Příloha č. 2 – Změny pro školní rok 2022/2023 

 

1. Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hod, a od 11.40 do 17.00 hod. 

 

III. Režim dne 
 

a) Dojíždění žáků a vstup do budovy školy 
 

1. Vstup do budovy je žákům umožněn od 6.30 hod. Žák přicházející do školy v čase 6.30 – 7.15 hod 

je povinen jít do ranní družiny s dohledem. Po vstupu jde do šatny, převlékne se a přezuje, a odchází 

do určené místnosti ranní družiny.  
 

Pokud žák přichází v čase 7.20 – 7.35 hod, odchází ze šatny rovnou do své třídy. 

Žáci do školy dojíždějí nejčastěji z obce Bítovany a blízkého okolí svozovým autobusem. 
 

2. První příjezd autobusu je kolem 7. hodiny ráno (podle aktuální jízdního řádu). Žáci jsou seznámeni i 

s odpoledními odjezdy autobusů. Vyučující jsou seznámeni s časy odjezdu autobusů. Organizují 

výuku, doučování nebo pohyb žáků ve školní jídelně tak, aby se žáci včas dostavili na zastávku a spoj 

nezmeškali. Úpravy časů jsou konzultovány se zřizovatelem každý rok před změnou jízdních řádů. 
 

3. Žáci dojíždějí do školy autobusem, vlakem nebo autem s rodiči. 

 

Příloha č. 2 - Změny pro školní rok 2022/2023 
 

4. Žáci jsou do budovy vpuštěni vždy v následujících časech: 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30 – 7.40 hod. 

Žáci dojíždějící jsou do školy vpuštěni i mimo tyto časy v jedné společné skupině. 

 

b) Vyučování 
 

1. Pravidelné vyučování začíná v 7.45 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 12.25 hodin. 
 

2. Provoz školy pro žáky začíná v 6.30 hodin. V této době je otevřena ranní družina, žáci si mohou 

s vyučujícími dohodnout doučování a další mimoškolní aktivity. 
 

3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V případě projektového vyučování, nebo pokud to druh zvolené 

metody vyžaduje, může vyučující zvolit jiný časový útvar s přestávkou na odpočinek žáků.  
 

4. Ve vyučovacích hodinách se střídá tradiční způsob výuky i netradiční a aktivizační formy výuky – 

tandemové, skupinové, týmové a projektové vyučování. 
 

5. Ve třídách jsou střídána pracovní místa, ke střídání dochází i při změnách činnosti. 
 

6. Žáci 1. – 5. ročníku mají maximálně 5 vyučovací hodiny v jednom sledu. 
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c) Přestávky 

 

 Vyučovací hodina od do Přestávka od do 

1. 7.45 8.30 1. 8.30 8.40 
2. 8.40 9.25 2. 9.25 9.45 
3. 9.45 10.30 3. 10.30 10.45 
4. 10.45 11.30 4. 11.30 11.40 
5. 11.40 12.25    

      

 

1. Během velké přestávky mají žáci možnost pobytu venku na zahradě v případě příznivého počasí. 

V měsících září a říjnu každý den. V měsících březnu až červnu každý den. V případě nepříznivého 

počasí rozhoduje o pobytu venku určený dohled nebo ředitel školy. 

V měsících listopad až únor rozhoduje o pobytu venku určený dohled nebo ředitel školy. 
 

2. V případě nepříznivého počasí mohou žáci využít her ve kmenových třídách. Ve třídách žáci mohou 

využívat relaxačních koutků. 
 

3. Žáci vždy před velkou přestávkou vyčkají příchodu zaměstnance školy. Ten je povinen zkontrolovat 

uzamčení zadního východu do ulice (u dílniček). 

 

d) Režim práce s počítačem 
 

1. V rámci 5. ročníku je zařazena pravidelná výuka ICT dle RVP a ŠVP.  

 

Příloha č. 2 - Změny pro školní rok 2022/2023 
 

1. V rámci 4. a 5. ročníku je zařazena pravidelná výuka ICT dle RVP a ŠVP. 
 

2. Kromě toho probíhá výuka v určené učebně v rámci ostatních předmětů – nepravidelně, podle 

potřeby procvičení v rámci jednotlivých předmětů, a rozvrhu. Vyučující se dohodnou na využití 

učebny podle probíraného učiva dopředu. V těchto hodinách se kromě práce s počítačem využívají i 

běžné metody výuky. 
 

3. Stoly jsou dostatečně prostorné. V učebně je umístěno dostatečné množství počítačů a dostatečné 

množství pracovních stolů bez počítačů. 

 

e) Režim pracovního vyučování 
 

1. Hodiny pracovního vyučování jsou řazeny v rozvrhu převážně od 3. vyučovací hodiny později. 
 

2. Činnosti probíhají v rozvrhem určených učebnách.  
 

3. V pracovním vyučování se pracuje s technickými a výtvarnými materiály, na přípravě pokrmů. 
 

4. Výuka probíhá podle ŠVP, na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem učebny a poučeni 

o bezpečnosti. Učebny jsou vybaveny umývadly pro umytí. 

 

f) Režim práce na pozemku 
 

Škola nemá pracovní pozemek. 

Škola bude tvořit pracovní pozemky v průběhu jara 2023. 

 

g) Režim pracovního vyučování 

1. Při výuce pracovní výchovy v základních školách mají žáci vytvořenu možnost odkládání civilního 

oděvu a mytí rukou, stanoví se 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout s tekoucí pitnou studenou a teplou 

vodou na 5 žáků. 
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2. Žáci jsou povinni dodržovat pracovní postupy a bezpečnostní i hygienická opatření při pracovních 

činnostech. Řídí se řády učeben a s pracovními nástroji pracují na vyzvání vyučujících přesně podle 

návodu nebo postupu. 

3. Žáci neohrožují pracovními nástroji sebe ani spolužáky. Pečlivě uklízí místo, na kterém pracovali. 

Použité nástroje vrací na původní místo čisté a vypnuté. 

 

 

IV. Režim stravování včetně pitného režimu 
 

1. Režim stravování blíže specifikuje Vnitřní řád školní jídelny. 
  

2. Výdejní doba pro žáky a zaměstnance je 11.30 – 12.50 hod. Výdejní doba pro nemocné do 

jídlonosičů je 11.00 – 11.30 hod (platí pouze v první den nemoci). 
 

3. K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance má škola vlastní školní jídelnu, která je součástí školy. 
 

4. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce 

veřejného vodovodu. Pitný režim je navíc zajišťován nabídkou šťávy nebo vody ze školní jídelny. Je 

žákům k dispozici přímo ve školní jídelně pro žáky, kteří se pohybují v prostorách školní družiny. 
 

5. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 5. tříd 

mají možnost konzumovat alespoň 1x týdně státem dotované mléko (bez příchuti či s příchutí podle 

nabídky). Občas firma dodává džus z ovoce. 

 

 

V. Podmínky pohybové výchovy 
 

1. V obci jsou žákům k dispozici tělocvična. 
 

2. Tělocvična je vybavena standardně – žebřiny, koše na košíkovou, švédská bedna, žíněnky, lavičky. 

Nářadí je umístěno v uzamykatelné nářaďovně.  
 

3. U tělocvičny je šatna s umývadlem a 2 WC. Šatny jsou opatřeny dlažbou a lavičkami. Na stěnách 

jsou háčky na pověšení. 
 

4. Na pozemku je zahrada s dřevěnými a kovovými herními prvky a prolézačkami. Součástí zahrady je 

pískoviště a velká travní plocha. Sociální zařízení jsou umístěna v přízemí školní budovy. 
 

5. Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány ve dnech, kdy je vyšší denní počet vyučovacích hodin, 

pokud to kapacitní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány na koncové a zdvojovány z důvodu 

odloučených sportovišť v obci.  

 

Příloha č. 2 – Změny pro školní rok 2022/2023 

5. Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány převážně jako koncové.  

 
 

6. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy. 
 

7. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku ve 2. až 5. ročníku. 

Vždy jednou za 2 roky. 
 

8. Výuka bruslení a výuka lyžování probíhá v zimním období po dohodě se zákonnými zástupci žáků a 

vyučujících, turistika je prováděna především na školách v přírodě, dopravní výchova probíhá ve 3. - 

4. ročníku (multidisciplinárně průběžně od 1. – 5. ročníku). 
 

9. Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, provádí se 

pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle potřeby procvičení 

určitých tělesných partií. 
 

10. O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci, hrami a 

hračkami. Žáci mají možnost volného pohybu po chodbách. V období duben – listopad (podle počasí) 
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mohou žáci o velkých přestávkách pobývat na školní zahradě (rozhoduje určený dozor nebo ředitel 

školy). 

 

 

VI. Pracovní podmínky 
 

1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 
 

2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány 

určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou a 

evidencí je pověřena školnice, ředitel školy zajišťuje nákup a kontrolu evidence. Výdej, přidělování a 

kontrolu používání provádí školnice. O kontrolách vede záznamy. 
 

3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, 

velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou 

místnosti ve smyslu vyhlášky. 
 

4. Žáky školy mohou být děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s SPC a PPP 

vypracovány individuální výukové plány. Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u 

ředitele školy. 
 

5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze 

zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu (ŠVP). 
 

6. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu na školní zahradě. 

V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků. 
 

7. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, 

dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích 

hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během 

vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně 

denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. 

Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školnicí zajišťují potřebnou 

výměnu za větší velikosti. 
 

8. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě 

tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení 

těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 

 

a) Větrání  

 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – 

jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu přímým větráním. Intenzita 

větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou 

zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Žáci sami větrat a sahat na okna nesmí. Větrání probíhá 

vždy za dozoru vyučujícího. 
 

b) Hluk 
 

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve 

škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny 

zásadně v době mimo výuku (např. ve dnech ředitelského volna a odpoledne). Hodnota hluku 

pronikajícího zvenčí do budovy (doprava) nepřekračuje hygienické limity.  

 

c) Osvětlení 
 

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy 

zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena 
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vytahovacími meziokenními žaluziemi. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 

učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové a zářivkové osvětlení, v tělocvičně 

žárovkové osvětlení a ve školní jídelně žárovkové osvětlení. Umělé osvětlení lze použít jako 

doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 
 

2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a monitor, interaktivní tabule a zobrazovače 

(počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou žaluzie, obrazovky jsou 

umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity 

monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je 

minimálně 50 cm. 
 

3. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením. Úroveň 

denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými 

hodnotami a požadavky. 

 
d) Vytápění 
 

1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je 

zajištěna teplota nejméně 20o až 22oC; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19oC. V tělocvičnách 

teplota vzduchu neklesá pod 16°C, v jídelně a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18oC, 

na toaletách pod 16oC. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se 

pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.  
 

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26oC. K její regulaci jsou v oknech 

instalovány okenní žaluzie vytahovací. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších 

mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu 

dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18oC, nejméně však na 16oC, nebo při poklesu 

teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16oC musí být provoz zařízení pro výchovu a 

vzdělávání zastaven.  

 

VII. Údržba školy 
 

1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních 

provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně dezinfekčních 

prostředků. Vydávání prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí ředitel 

školy a školnice. 
 

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám: 

a) denně setřením na vlhko všech podlah, vysypáním košů, 

b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí 

a záchodů,  

c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a 

záchodů,  

d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,  

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,  

f) malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji.  
 

 

3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 

258/2000 Sb. jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  Při 

výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah 

odbornou firmou. 

 

VIII. Vybavení školy 

1. Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. je od dodavatelů vyžadováno dodávání nezávadného 

nábytku a vybavení školy.   
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2. Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. 

Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze č. 2 

vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový 

úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s 

těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice 

podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování. 

3. Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním 

vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení 

žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k 

jednostrannému zatížení svalových skupin. Rozsazování žáků vychází i z technických možností 

místnosti a počtu žáků ve třídě. 
 

4. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je 

zajištěno. K tělocvičně patří nářaďovna, šatna, dvě toalety oddělené pro hochy a dívky, umývadlo. 
 

5. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 
 

6. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním 

sklem. 
 

7. Zábradlí splňuje požadavky norem. 
 

8. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, na 

sociálních zařízeních je studená voda. 
 

9. V učebnách a na chodbách jsou podlahy opatřeny PVC nebo dlažbou. V jídelně je podlaha opatřena 

PVC. 
 

10. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou umístěny ve školní 

kuchyni a školní družině, školní dílně a kuchyňce. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a 

seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně 

podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

11. Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro 

výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. 

Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních 

prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, 

jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být 

řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v 

kvalitě závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám. 

12. Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami se stanoví takto: 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších 20 žáků,  

b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,  

c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,  

d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,  

e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,  

f) 1 sprcha (pohotovostní). 
 

17. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání: 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,  

b) 1 záchod na 20 dívek,  

c) 1 pisoár na 20 chlapců,  

d) 1 záchod na 20 chlapců,  

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek. 
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XI. Mimoškolní akce žáků 
 

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten 

zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích 

na zotavovací akce pro děti. Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí 

dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob 

zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 
 

2. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený ředitelem školy stejné 

náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle 

směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů. 
 

3. Mimoškolní akce se detailně řídí směrnicí ředitele školy o mimoškolních akcích. 

 

X. Jedy a nebezpečné látky 
 

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných 

místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup.  
 

2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. nejen vyučující tělesné výchovy a 

vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt 

injekčních stříkaček či jehel hlásí řediteli školy, který zajistí odstranění závad.  
 

3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, 

ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují 

výskytu kvetoucích trav.  

 
 

XI. Psychohygienická opatření  
 

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi 
 

a) Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující, 

především učitele TV. 

b) Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou 

motivaci. 

c) Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, 

problémy v rodině, delší nepřítomnost, ….). 

d) Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě.  

e) Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části. 

 

Výchova ke zdraví 
 

a) Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené 

oblečení žáků. 

b) Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají 

rodičům. 

c) V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci z více 

tříd či škol. 

d) Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvojí učebnice. 

e) Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. 

 
Výchova k pohybu 
 

a) Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, 

dostatečný spánek, zdravá výživa, ….) 

b) Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a 

zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti. 
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c) Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí a organizační okolnosti 

dovolí. 

d) V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek, 

dechových cvičení. 

e) Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným 

zaměřením. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem 

zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2019. Seznámení s 

provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola 

provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. 
 

2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků. 
 

3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 
 

4. Platnost tohoto provozního řádu je od 1. 9. 2019 

 

 
Vypracoval Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

V Zaječicích dne 29. 8. 2019 

 

 

 

      ________________________________________ 

       Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

 

 

 

 


