Provozní řád ZŠ a MŠ Meziboří, p.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MEZIBOŘÍ, P.O.
J. A. Komenského 340, okr. Most
tel. 476 747 357, e-mail: zs.mezibori@telecom.cz
IČO 62209051
č.j. – 1/ř/2017

PROVOZNÍ ŘÁD
Údaje o zařízení
adresa: J.A.Komenského 340, Meziboří
telefon:476 747 357 fax 476 747 325
e-mail: skola@mezibori.cz
IČO: 622 09 051
ředitel: Mgr. Jan Peška
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jiří Bílek
typ školy: základní
Kapacita školy: 600 žáků
I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozní řád je součástí organizačního řádu školy.
2. Provozní řád se řídí zejména:


školským zákonem č. 561/2004 Sb. zejména § 29. Školy a školská zařízení jsou při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.

A dále:


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



vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění vyhlášky 148/2004 Sb.,



vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
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vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve
znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.,



vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění
vyhlášky č. 491/2006 Sb.,



vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2016 Sb.,



vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 280/2016
Sb.,



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

II. - PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití
Škola nabízí doučovací, jazykové, hudební, sportovní a další zábavné kroužky
(keramický, chovatelský a rybářský kroužek, kroužek vaření, dramatický kroužek).
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Školní budova je využívána k provozu kroužků, tělocvična je využívána mimo hodin
tělesné výchovy k aktivitám dalších sportovních organizací a zájmových útvarů (sportovní
kluby města, soukromé osoby apod.).
Pro rodiče a děti organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří, informační odpoledne
a třídní schůzky. Každoročně se konají také Vánoce ve škole, školní akademie a zahradní
slavnost.
Podmínky pohybové výchovy
1. Ve škole jsou žákům k dispozici dvě tělocvičny.
2. Kromě tělocvičen může být pro třídy využívána i školní herna.
3. Tělocvičny jsou standardně vybaveny. U každé z tělocvičen je šatna, která je napojena na
umývárnu.
4. Na pozemku je hřiště s umělým povrchem. Součástí je i běžecká dráha (um. povrch) a
doskočiště.
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5. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně.
6. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku ve 3. a 4.
ročníku.
7. V areálu školy je vybudováno školní arboretum, které je využíváno v rámci
enviromentální výuky.
Pracovní podmínky
1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
2. 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.
3. Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s SPC
vypracovány individuální výukové plány a jsou podávány návrhy na jejich integraci.
Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodářky školy.
Osvětlení, větrání, vytápění
1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Ve všech
prostorách je použito zářivkové osvětlení
2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová
učebna, učebny) je zajištěna zraková pohoda (nastavovací žaluzie, obrazovky jsou
umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, vzdálenost
obrazovky od očí je min. 50 cm).
3. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní
družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání.
4. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému
pobytu je zajištěna teplota nejméně 20° až 22° C; teplota povrchu podlahy neklesá pod
19°C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16° C, v jídelnách, halách a v dalších
místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18° C, na záchodech pod 16° C. Relativní vlhkost
vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60
procent.
5. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26° C. K její regulaci jsou
v oknech instalovány žaluzie, natáčecí a 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
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pod 18° C, nejméně však na 16° C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách
v jednom dni pod 16° C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Jedy, nebezpečné látky
1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu
chemických látek vyřazeny.
2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující
tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují
čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí
školníkovi, 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.

III. REŽIM ŠKOLY
Dojíždějící žáci
Žáci z okolních obcí dojíždí do školy ze vzdálenosti od 3 do 10 km. Čas příjezdu i odjezdu je
individuální.
Školní družina, školní klub
1. Školní družina je v provozu od 6,00 do 16,30 hod.; školní klub od 13,00 do 16,00 hod.
2. Školní družina je otevřena pro žáky I. - IV. roč., školní klub pro žáky IV. - IX. roč.
3. Provoz školní družiny a školního klubu se řídí samostatně zpracovaným režimem.
Vyučování
1. Pravidelné vyučování začíná v 8,00 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 15,55
hodin.
2. Provoz školy pro žáky začíná v 6,30 hodin. V této době jsou zařazovány zájmové
kroužky, doučování a další mimoškolní aktivity.
3. Žáci 1. třídy mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 2. – 9. třídy
maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu.
Přestávky
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1. Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 4. a 5., 5. a 6. vyučovací
hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je
přestávka v délce 15 minut. Mezi 3. a 4. vyučovací hodinou je přestávka relaxační 20
minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučování je zařazena přestávka s minimální
délkou 55 minut.
2. Během velké přestávky mají žáci v případě příznivého počasí možnost pobytu venku
na školním dvoře a venkovním hřišti.
3. Pro odpočinek žáků I. stupně je ve škole zřízena školní herna.
Mimoškolní akce žáků
1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí
akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce. 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 vedením této akce
stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků.
Režim práce s počítačem
Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro vybrané třídy k výuce informatiky
v rámci pracovních činností.
Režim stravování
1. K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance má škola vlastní školní jídelnu, která je součástí
školy.
2. Obědy jsou vydávány v době od 12,00 do 14,00 hodin, doba, po kterou žák konzumuje
oběd, není vymezena.
3. Žákům je k dispozici školní kantýna, ve které mají možnost zakoupení dopoledních
svačin, např. ovocných a zeleninových salátů, čerstvého pečiva a pití. Školní kantýna
organizačně patří pod školní jídelnu, její provoz je samostatně upraven vnitřním
předpisem.
Zásobování vodou, pitný režim
1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí
správce veřejného vodovodu. Ve škole je instalován jeden nápojový automat pro chlazené
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nápoje, s nápoji bez kofeinu. Pitný režim školního klubu a školní družiny je navíc
zajišťován nabídkou čaje, který vaří školní jídelna a který je žákům k dispozici
v prostorách školní družiny.
2. Škola je zapojena do projektu Školní mléko. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 9. tříd mají
možnost konzumovat 2x týdně státem dotované mléko (bez příchuti či s příchutí) a 1x
týdně dotované mléčné výrobky (smetanový krém, jogurt). Dalším projektem, ve kterém
je škola zapojena, je projekt Ovoce do škol. Dodávky ovoce a zeleniny a výrobků z nich
jsou dodávány pro žáky školy bezplatně zpravidla jednou týdně. Za jakost dodávaných
výrobků dle směrnic EU zodpovídá dodavatel.
IV. ÚDRŽBA ŠKOLY
1.

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

náplních provozních zaměstnanců. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu
jejich účelného používání provádí školník.
2.

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:

a)

denně setřením navlhko všech podlah, vyluxováním koberců, 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 dva roky nebo v případě potřeby častěji,

g)

vyčištění koberců saponáty a vodou.

V. 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
31. 8. 2017. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení
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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.

Mgr. Jan Peška, ředitel školy
V Meziboří 31. srpna 2017
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Provozní řád byl schválen pedagogickou radou 31. 8. 2017

Prezenční listina
Seznámení zaměstnanců s Provozním řádem ZŠ Meziboří
Já níže podepsaný potvrzuji, že jsem byl seznámen s uvedeným předpisem.
Jméno a příjmení
Datum narození
Datum seznámení
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