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1.  Úvodní a všeobecná ustanovení 
Úvodní ustanovení 
Provozní řád je zpracován dle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů. 

  
Všeobecná ustanovení 
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. 
Provozní řád se řídí zejména nařízeními a vyhláškami v platném znění, zejména: 
a) 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, v platném znění; 

b) školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví; 

c) zákonem č. 258/2000Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; 
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d) vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky 148/2004 Sb, v platném 
znění.; 

e) vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých, v platném znění; 

f) vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění; 

g) vyhláškou č. 268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném znění; 
h) vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění; 
i) vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění; 
j) vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění; 
k) vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění; 
l) nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  

 
2. Základní údaje 
Organizace 
Název:    Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 
Adresa školy:   Hodice 86, 589 01 Třešť 
Ředitelka školy:  Mgr. Dagmar Marešová 
Kontakty:        telefon   567 224 739 

 mobil  776 889 507 
web  http:/www.hodice.cz 
e-mail  skola@hodice.cz  

Právní forma:   příspěvková organizace 
IČ :        71010521 
IZO :      102 443 483 
REDIZO:   600 116 905 
ID datové schránky:  xyvmdgg 
 
Zřizovatel školy 
Název : Obec Hodice 
Adresa : Hodice 48, 589 01 Třešť 
IČ :  00 285 862 
Kontakty: telefon  567 224 717 

web   http:/www.hodice.cz 
 

 
3. Součásti školy, kapacita 

Typ zařízení IZO adresa telefon mobil kapacita 

Základní škola 102 443 483 Hodice 86 567 224 739 776 889 507 45 žáků 

Mateřská škola 107 608 464 Hodice 130 567 224 729 776 889 527 32 dětí 

Školní družina 118 700 413 Hodice 86 567 224 739  25 žáků 

Školní jídelna 103 207 091 Hodice 130 567 224 729 776 889 527 80 stravovaných 

Školní jídelna-výdejna 170 100 502 Hodice 86 567 224 739  45 stravovaných 

 
 
4. Podmínky pro výchovu a vzdělávání 
4.1 Mateřská škola  
Mateřská škola je starší budova, která se nachází na konci obce ve směru na Panenskou Rozsíčku, obklopená 
zahradou. Součástí areálu je dětské hřiště se spoustou průlezek a pískovištěm. V okolí mateřské školy jsou louky, pole, 
lesy i rybníky – ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.  
V mateřské škole jsou dvě třídy, ložnice, sociální zařízení a školní jídelna.  
Obě třídy jsou prostorné, účelně vybavené školními pomůckami a slouží k zajištění celodenní péče o děti.  
V mateřské škole se snažíme naplnit cílovou kapacitu 32 dětí ve věku od 2 – do 7 let nejen dětmi z Hodic, ale i 
z okolních vsí, zejména z Třeštice, Doupě a Panenské Rozsíčky. 
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Specifika pro děti 2 až 3 leté: 
• dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim;  
• mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. 

Silné stránky:  
• venkovské prostředí, budova je umístěna uprostřed zahrady; 
• nové sociální zařízení v 1. i 2. patře budovy; 
• vybavení školní zahrady pro relaxaci dětí; 
• vybavení tříd hračkami a učebními pomůckami, které je průběžně doplňováno 
• spolupráce s rodiči; 
• vystoupení pro veřejnost 

Slabé stránky: 
• malé prostory horní třídy a ložnice; 
• nevyhovující úklidová místnost; 
• vlhkost ve sklepních prostorách budovy 

 
4.2 Základní škola  
Škola se nachází uprostřed zahrady a přilehlého hřiště, které je využíváno k hodinám tělesné výchovy a v odpoledních 
hodinách dětmi ze školní družiny. Během letních prázdnin v roce 2018 bude dokončena výstavba víceúčelového hřiště, 
které bude škola využívat.  
 
Jednotlivé třídy jsou uspořádány do center aktivit, která mohou být rozdílná. Ve třídách mají žáci k dispozici pomůcky 
v otevřených nebo lehce přístupných skříňkách. Využít je může každý žák. Vybavení center aktivit je průběžně 
doplňováno a obnovováno. V každé třídě je prostor pro společná setkání, využívají se koberce, kde často probíhá i část 
výuky a které slouží také k relaxaci žáků o přestávkách. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, školními 
tabulemi, magnetickými tabulemi a v PC učebně flipchartem.  
 
Během roku využíváme nástěnky ve třídách i přilehlých prostor na chodbách k prezentaci výsledků individuální, 
skupinové a společné práce dětí.  
 
V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky a za příznivého počasí se i o 
přestávkách využívá školní zahrada a hřiště.  
Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou také velice často zařazovány do plánu školní družiny.  
Žáci jsou vedeni během celého školního roku k přiměřenému oblékání a tím i k otužování. 
Maximální kapacita základní školy je 45 žáků. Současný stav se pohybuje mezi 20 – 25 žáky. Rozdělení žáků do 
jednotlivých tříd se provádí podle aktuálního počtu žáků ve školním roce. Školu navštěvují žáci běžné populace od 6-11 
let. Struktura jednotlivých tříd je standardní, počet dívek a chlapců je rovnoměrný.  
 
Silné stránky:  

• velké, prostorné učebny; 
• rodinné prostředí; 
• úzká spolupráce s rodiči; 
• samostatná počítačová učebna, součástí je školní a učitelská knihovna; 
• dostatek učebních a školních pomůcek; 
• volně přístupné multifunkční zařízení; 
• velká školní zahrada a školní hřiště; 
• spolupráce s veřejností (vystoupení) 
• zaměření na třídění odpadů 

Slabé stránky: 
• tělesná výchova je v zimním období vyučována v sále kulturního domu; 
• chybí kabinet pro vyučující; 
• malé prostory školních šaten pro žáky; 
• převlékání žáků na tělesnou výchovu ve třídách; 
• vlhkost ve sklepních prostorách budovy 



4 

 

4.3 Školní družina 
Školní družina se nachází v budově základní školy a využívá dvě místnosti. Jedna učebna slouží k výukovým aktivitám 
a druhá je relaxační. Obě místnosti jsou sice menší, ale účelně zařízené a postupně vybavované školními, učebními a 
herními pomůckami.  
Denně je družina v provozu od 12,00 hodin do 16,00 hodin. V době od 15,00 – do 16,00 hodin probíhá různé výchovné 
zaměření (výtvarné, dramatické, sportovní, jazykové apod.) 
 
Školní družinu navštěvují žáci všech ročníků. V případě, že je vyšší počet zájemců o školní družinu, jsou přednostně 
zařazováni žáci 1. a 2. tříd.  
Děti školní družiny mají k dispozici nejen obě učebny, ale i třídy a chodbu, kde je umístěn minifotbal, nebo stůl na stolní 
tenis a také pravidelně navštěvují školní zahradu a hřiště, sál Obecního úřadu Hodice, hřiště TJ Hodice, případně 
podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry sportovní – fotbal, 
florbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže ve družstvech, skákání přes lana, švihadla, skok do dálky z místa, 
házení létajícím talířem, běh, hod, atd. 
Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, 
apod.). 
Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem školní družiny. 
 
Silné stránky 

• rodinné prostředí; 
• vybavení školními pomůckami; 
• využití školního hřiště a zahrady v areálu školy; 
• vystoupení pro veřejnost 

Slabé stránky 
• oddělené dvě menší učebny; 
• chybí šatny na převlékání dětí před pobytem venku 

 
4.4 Školní jídelna a školní jídelna – výdejna 
Pro celou organizaci se vaří obědy ve školní jídelně v budově mateřské školy.  
Stanovená cílová kapacita je 80 stravovaných ve školní jídelně a 45 stravovaných ve školní jídelně – výdejně. 
Děti mateřské školy se stravují ve třídě v budově mateřské školy, stravování žáků základní školy je zajištěno ve školní 
jídelně – výdejně v budově základní školy, kam se obědy denně převáží.  
Pestrá skladba a dostatek ovoce a zeleniny splňují kritéria pro zajištění zdravého stravování dětí. 
 
Silné stránky: 

• skladba jídelníčku se zařazením zdravé výživy; 
• jídlo je určené pro děti mateřské školy, žáky školy a zaměstnance školy; 
• školní jídelna je určena pouze pro strávníky školy, není pro cizí strávníky   

Slabé stránky: 
• převoz obědů do školní jídelny - výdejny v základní škole; 
• vaří se pouze jedno hlavní jídlo, není výběr z nabídky obědů; 
• drobný nákup se musí zajišťovat operativně v prodejnách v Hodicích nebo v Třešti  

 
4.5 Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
V mateřské škole i v základní škole jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a podle doporučení 
školského poradenského zařízení je jim věnována náležitá péče. 
Škola je připravena pracovat i se žáky mimořádně nadanými. 
 
4.6 Logopedická prevence 
V mateřské škole jsou pravidelně zařazovány logopedické chvilky v obou třídách. Škola navázala spolupráci se SPC 
Březejc a její pracovníci dvakrát ročně navštěvují děti z mateřské školy, aby provedli depistáž dětí a následnou kontrolu. 
Vedoucí učitelka mateřské školy a učitelky mají platné osvědčení k vykonávání logopedické prevence dětí. 
V základní škole v případě potřeby vykonává logopedickou prevenci ředitelka školy. 
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4.7 Prezentace školy, dokumenty 
Škola využívá k uveřejnění dokumentace a k prezentaci webové obecní stránky, nástěnku na autobusové zastávce, 
paravany v přízemí obecního úřadu a v jednotlivých budovách školy a školy.  
V mateřské škole jsou informace podávány ústně a jsou vyvěšeny na hlavním panelu nebo v šatně. 
V základní škole jsou nejdůležitější dokumenty a informace umístěny na nástěnkách v přízemí školy.  
Vyučující mají informace vyvěšeny a obměňovány na nástěnce v počítačové učebně. 
Jídelní lístek naleznou rodiče na webu školy a na nástěnkách ve školce a ve škole. 
 
4.8 Mimoškolní akce žáků 
Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení 
podmínek pro pořádání akce (podle platných vyhlášek, nařízení a pokynů vedoucího pracovníka).  
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 apod.). 
 
 
5. Režim dne 
5.1 Provoz, týkající se výuky a aktivit určených žákům ZŠ a provozu v MŠ 
 
Provoz je denně zajištěn: 
Mateřská škola od 6,00 hodin – do 16.00 hodin. 
Budovu MŠ uzamyká v 16:00 hodin pedagogický pracovník, vykonávající pedagogickou činnost.  
 
Základní škola od 7,00 hodin – do 15.30 hodin. 
 
Školní družina od 12,00 hodin – do 16,00 hodin 
 
Budovu uzamyká vychovatelka ŠD, případně poslední odcházející pedagogický pracovník v 16:00 hodin.  
 
Škola umožní žákům vstup a pobyt v budově nejméně 20 minut před začátkem vyučování. Budovu školy žáci opouští 
neprodleně po ukončení vyučování, po konzumaci oběda, ukončení pobytu ve školní družině nebo po ukončení činnosti 
zájmových kroužků.  
 
Pobyt žáků v objektu školy mimo dobu stanovenou rozvrhem vyučovacích hodin je možný pouze za dohledu učitele, 
vychovatelky ŠD nebo vedoucího zájmového kroužku, který za žáky osobně odpovídá.  
 
5.2 Vyučovací hodina, přestávky, dohled nad žáky a pobyt ve škole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• První vyučovací hodina začíná v 8:00 hod., popř. v 7:00 hod. (zájmový kroužek, doučování). 

• Škola umožní žákům vstup a pobyt v budově nejméně 20 minut před začátkem vyučování. 

• Budova základní školy se uzamyká v 16:00 hod., déle je otevřená pro volné aktivity žáků, třídní 

schůzky, aktivity veřejnosti apod.  

• Vyučovací hodina trvá 45 minut. Zkracování a prodlužování vyučovacích hodin je nepřípustné, narušilo 

by to přesun žáků do jiných učeben. Je nezbytně nutné, aby vyučující dodržoval včasné nástupy do 

vyučovacích hodin. 

 Vyučovací  
hodina 

od do 
Přestávka 

od do 

1. 8,00 8,45 1. 8,45 9,00 

2. 9,00 9,45 2. 9,45 10,00 

3. 10,00 10,45 3. 10,45 10,55 

4. 10,55 11,40 4. 11,40 12,10 

5. 12,10 12,55 5. 12,55 13,00 

6. 13,00 13,45    
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• Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin na příslušný školní rok. Každá hodina začíná a 

končí zvoněním zvonku, umístěným v obou třídách a pokynem vyučujícího. 

• Přestávky mezi 1. a 2. vyučovací hodinou jsou patnáctiminutové, další dvě přestávky jsou v trvání 10 

minut. Po 4. vyučovací hodině odchází všichni žáci s vyučujícím na oběd do ŠJ-výdejny a tato přestávka 

trvá 30 minut. Mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je pětiminutová přestávka. 

• V době přestávek mohou žáci využívat relaxačních koutků ve třídách a v případě příznivého počasí mají 

možnost pobytu venku na školní zahradě a to vždy s pedagogickým dohledem.  

• Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 

žáků. 

• Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen 

na všech úsecích, kde dohled probíhá.  

• Hlavní vchod je po celý den uzamčen. Vstup do budovy je možný pouze po zazvonění a je určen pro 

žáky, rodiče a návštěvy. Zaměstnanci školy, žáci v doprovodu pedagogických pracovníků, rodiče a 

návštěvy mohou využít pro vstup do budovy zadní vchod školy, kde svou návštěvu nahlásí a vyčkají 

otevření bzučákem nebo pověřenou osobou. Oba vchody otevírá školnice nebo pedagog v případě, že 

nevykonává pedagogickou činnost). 

• Rodinným příslušníkům se doporučuje omezit pobyt ve škole na dobu nezbytně nutnou. Cizí neohlášené 

osoby budou z budovy školy vykázány.  

 
5.3 Školní družina 

 

 
 
6.  Zásady při práci v dalších předmětech 
6.1 Režim práce s počítačem 

• Počítače a interaktivní tabule v kmenových třídách 
Interaktivní tabule s notebooky jsou umístěny v obou kmenových třídách a mohou s nimi pracovat všichni pedagogičtí 
pracovníci školy i vychovatelka školní družiny v odpoledních hodinách. 
Jsou využívány zejména v odpoledních hodinách v rámci práce se žáky se specifickými výukovými potížemi a během 
výuky dle pokynů učitele. 
O přestávkách si využívání počítačů řídí třídní učitel a dbá přitom na hygienické zásady. 
 

• Počítačová učebna 
Učebna je vybavena pracovními stoly, kde je umístěno 10 žákovských stanic. Uprostřed místnosti je umístěn pracovní 
stůl s otočnými židlemi, kde mohou žáci pracovat dle pokynů vyučujících. 
V počítačové učebně probíhá výuka informatiky, a to v 5. ročníku podle rozvrhu hodin v daném školním roce. 
Počítače v učebně využívají pravidelně i žáci, přihlášeni do počítačového kroužku v rámci školní družiny, popř. ve školní 
družině.  

 využití Odpolední družina - začátek Odpolední družina - konec  

 žáci 1. – 5. tříd 12,00 hodin 16,00  

     

 časové zařazení délka mimoškolních aktivit způsob využití – rozvoj výchov 

 15,00 – 16,00 60 minut jazyk, sportovní, dramatická, výtvarná a počítačová 

5.4 Dojíždění     

obec: vzdálenost: druh dopravy: čas příjezdu čas posledního odjezdu: 

Panenská Rozsíčka 3 km autobusová 7,30 hodin 16,15 hodin 

Doupě 5 km autobusová 7,30 hodin 15,00 hodin 

Třeštice 8 km autobusová 7,30 hodin 15,00 hodin 

Třešť 2 km autobusová i vlaková 7,30 hodin 17, 00 hodin 



7 

 

V rámci ostatních předmětů pracují žáci na počítačích nepravidelně, dle potřeby vyučujících a slouží k procvičení učiva. 
Jsou nainstalovány různé výukové programy, nebo učitelé využívají nabídky školních webů. V těchto hodinách se 
kromě práce s počítačem využívají i běžné metody výuky. 
  
6.2 Režim pracovních činností a výtvarné výchovy 
Podle platného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání mají všichni žáci 1.– 5. ročníku    1 hodinu 
pracovních činností týdně.  
Žáci 1. – 3. ročníku mají 1 hodinu a žáci 4. – 5. ročníku 2 hodiny týdně výtvarnou výchovu. 
 

Zařazení: 1. – 5. ročník 1. – 5. ročník 

Dle rozvrhu hodin Dle rozvrhu hodin 

                                                        Pracovní činnosti                            Výtvarná výchova 

Délka trvání v jednom sledu: 1 hodina  1 hodina – žáci 1. - 3. ročníku 

                                                                                                          2 hodiny – žáci 4. - 5. ročníku 

Možnost očisty: ano – třída a WC ano – třída a WC 

Používání osobních ochranných 
pracovních prostředků 

žáci 1. – 5. ročníku Žáci 1. - 5. ročníku 

vlastní  vlastní  

 
 
6.3 Podmínky pohybové výchovy 

• Hygienické a bezpečností podmínky 
Na výuku tělesné výchovy se žáci převlékají o přestávce ve škole v určené místnosti. 
U sálu tělocvičny je šatna, kde si žáci odkládají svrchní oděv. Ve vestibulu kulturního domu je i sociální zařízení 
vybavené 3 WC a umývadly, které mohou žáci školy v případě potřeby využívat.  
 
Před hodinou tělesné výchovy žáci odkládají předměty, které by mohly způsobit úraz apod. do košíků. Ty jsou po dobu 
výuky uloženy v místnosti ŠD, která se uzamyká. 
 

• Prostorové podmínky 
Škola využívá v zimním období tělocvičnu v budově Obecního úřadu, kam musí žáci přecházet. 
Tělocvična je vybavena standardně – švédská bedna, koza, žíněnky a lavičky. Nářadí je umístěno pod podiem a je 
vlastnictvím Obce Hodice.  
Při příznivém počasí využívají žáci prostor u školy s písčitým povrchem. Součástí je přírodní hřiště, koš na basketbal, 
dráha a doskočiště. Na travnatém povrchu jsou umístěna šplhadla. 
V novém školním areálu bude škola využívat hřiště pro míčové hry, běžeckou dráhu a dráhu s doskočištěm. 
Pokud to provozní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány jako koncové. Ročníky jsou spojovány podle potřeby a 
kapacitních možností. Vždy je dodržována bezpečnost žáků podle platných předpisů. 
Žáci všech pěti ročníků mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně. 
Úvodní část hodiny (rozcvička) trvá 5 – 10 minut, pak následuje hlavní část hodiny v délce cca 30, minut (20 minut 
nácviková a 10 minut opakovací část) a závěrečná 5 – 10 minutová fáze na uklidnění. 
 

• Plavecká výuka 
Výuku plavání zajišťuje plavecká škola E. Rošického v Jihlavě. Plavecký výcvik je zařazen ve Školním vzdělávacím 
programu základního vzdělávání 20 hodinami ve 3. a 4. ročníku.  
Ostatní žáci školy a předškolní děti mateřské školy se účastní podle zájmu a možností.  
V případě, že není dostatečný zájem žáků, kteří nemají povinnou plaveckou výuku, zajistí ředitelka školy výuku podle 
platného rozvrhu hodin v době plavecké výuky daného školního roku. 
 

• Tělovýchovné chvilky a kompenzační cvičení v hodinách 
Tělovýchovné chvilky a kompenzační cvičení zařazují učitelé dle potřeby a únavy dětí a žáků. Provádí se pravidelné 
sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná, dle potřeby procvičení určitých partií. 
Ve třídách se pravidelně větrá. Větrání zajišťuje vyučující, žáci mají zakázáno okna otevírat. 
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• Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě 
O přestávkách mohou žáci ve třídách využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, mají možnost volného pohybu po 
chodbách.  
Na chodbě a v odpočinkové místnosti školní družiny je umístěn stolní fotbal, který mohou využívat žáci během 
přestávek a v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.  
 
Za příznivého počasí mohou žáci pod pedagogickým dozorem během přestávek pobývat na školní zahradě a na 
školním hřišti. 
 

• Vybavení tělocvičen a sportoviště 
Vybavení tělocvičny a) nářaďovny:  nářaďovna  Sál OÚ 
   nářaďovna  Škola (sklep)  

 
 b) pevné součásti vybavení: 

 
- tyče na šplh (hřiště) 
- ribstole (třídy) 
- koš na košíkovou (hřiště) 

 c) mobilní vybavení - švédské bedny (ve škole) 
- trampolína (OÚ) 
- lavičky ( OÚ) 
- žíněnky (ve škole i na OÚ) 

 d) hygienická zařízení - WC 
 e) šatny - 1 x šatna na OÚ 
  vybavení šaten: - šatnové věšáky, lavička 

 
 
Venkovní sportoviště:   a) přírodní hřiště                 hry, zábava 
   b) běžecká dráha                běh na krátkou trať  
                                       c) doskočiště                      skok do dálky 
                                        d) nový areál                      míčové hry  
                                        e) travnatá plocha              šplh na tyči a na laně, hry 
                                        f) travnatá plocha              využití vytrvalostního běhu 
                                        g) dětské hřiště na návsi     prolézačky, hry, běh 
                                       h) areál školní zahrady v MŠ     hry a přírodní výuka 
 
 
7. Hygienické a provozní podmínky školy 
7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění  
• Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních 

zaměstnanců.  
• Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící a dezinfekční prostředky.  
• Nákup, výdej, zápis se provádí na skladové karty a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí vedoucí 

pracovníci. 
 
Denní úklid:  
• Setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, 

vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem; 
• Úklid se provádí za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárových mušlí a 

záchodů.  
Týdenní, celkový úklid: 
• Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát 

ročně  umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a 
zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji. 
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Způsob zajištění výměny a skladování prádla  
 
Výměna prádla se provádí: 
• lůžkoviny nejméně jednou za 3 týdny; 
• ručníky a utěrky jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.  
 
Způsob zacházení s prádlem a praní prádla: 
• provádí školnice mateřské školy (celému zařízení); 
• je zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě;  
• praní prádla musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a praní nesmí negativně ovlivňovat provoz zařízení; 
• ukládání prádla se děje na určené místo v budově zařízení; 
• školnice převezme 1x týdně prádlo i ze základní školy, které vypere, vyžehlí a vrací nazpět; 
 
Manipulace s prádlem, skladování prádla: 
• použité ložní prádlo, ručníky a utěrky se nesmí třídit v učebnách (třídách); 
• použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z prádla; 
• při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla 

použitého; 
• obaly musí být vhodné k praní, nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití; 
• použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru  
• čisté lůžkoviny se skladují na určeném místě v čistém skladu nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na 

policích v obalech; 
• čisté prádlo při přepravě se musí chránit před znečištěním druhotnou kontaminací. 
 
7.2 Způsob a četnost dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
• Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky 

DDD. 
• Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace 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. 

 
7.3 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 
• Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových 

plastových obalů.  
• Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a jsou zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 
• V základní škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadů ve vstupní hale. 
 
Mateřská škola – v případě 2 až 3 letých dětí: 
a) Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to tak, že: 
• pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo; 
• maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm; 
• umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou; 
• umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí; 
• každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem; 
• umývárna je vybavena 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci; 
• hygienické zařízení je vybaveno nočníky, u kterých se provádí pravidelná dezinfekce; 
• umyvárna je vybavena přebalovacím stolem, který je umístěn v blízkosti umyvadla pro zaměstnance a zároveň 

zajišťuje intimitu dětem při přebalování; 
• hygienické zařízení je vybaveno krytým nášlapným odpadkovým košem na použité pleny.  
 
V souvislosti se vzděláváním 2 až 3 letých dětí v mateřské škole vzniká odpad - inkontinenční pleny. Inkontinenční 
pomůcky jsou zařazeny pod katalogové číslo 18 01 04 – Odpady.  
 



10 

 

Podmínky pro zařízení stanoví, že: 
• děti používající inkontinenční pomůcky nejsou nositeli infekčního onemocnění; 
• daný odpad neobsahuje infekční agens v množství, které by mohlo způsobit onemocnění člověka a maximální doba 

mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je maximálně 3 dny v odpovídajícím 
shromažďovacím místě (chlazený prostor); 

• za činnosti spojené s mytím a dezinfekcí nočníku nebo nakládání s použitými plenami odpovídá školnice (případně 
pověřený pracovník mateřské školy). 
 

7.4 Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  
 
7.4.1 Teplota vzduchu 

• Denní místnosti minimálně 20oC, optimálně 22  2oC, maximálně 28oC.  
• Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě 

následujících dnech pod 18°C, C, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách 
v jednom dni pod 16ºC) musí být provoz zařízení zastaven. 

• Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je 
výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné 
náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. 

• Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve 
venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny 
vzduchotechnickým zařízením. 

• Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v 
souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

• Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami. 
• Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se 

nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření. 
 

7.4.2 Větrání 
• Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přirozeně 

větratelné. 
• Větrání probíhá zejména o přestávkách. Při nepříznivých meteorologických podmínkách se větrá často a krátce.  
• Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání. V oknech jsou vsazené ochranné sítě proti hmyzu. 
7.4.3 Vytápění 
• V učebnách, třídách, školní družině a dalších místnostech určených k trvalému pobytu dětí a žáků je zajištěna 

teplota nejméně 200 až 220 C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 190 C.  V tělocvičně teplota vzduchu neklesá 
pod 160 C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 180 C a na záchodech pod 160 C. 
Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.  

• V letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 260 C. K její regulaci jsou v oknech instalovány 
meziokenní 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 pod 180 C, nejméně však na 160 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto 
učebnách v jednom dni pod 160 C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.  

 
7.4.3 Osvětlení 
Denní osvětlení 
• V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková 

doba má trvalý charakter, je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a 
více hodin. 

• 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 vytahovacími meziokenními 
žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule.  
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• V učebnách, ve školní jídelně, na chodbách i na WC je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa 
jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, 
postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.  

• V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková 
pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie či látkové 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 min. 50 cm. 

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

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: 
• Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, 

zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty) 
• Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem. 
• Barevná úprava místností a ploch. 
• Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou 

pohodu). 
 

Televizní obrazovky: 
• Umístění v prostorech s televizní obrazovkou jsou zajištěny podmínky zrakové pohody a musí být vyloučeno 

oslnění. 
• Poloha obrazovek (k osvětlovacím otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním se musí zamezit jednak přímému 

oslnění těmito plochami s velkým jasem, jednak oslněním jejich odrazem na obrazovkách, například použitím 
obrazovek s omezenou odrazností světla). 

• Zajištění optimální vzdálenosti očí od obrazovky při sledování (musí být minimálně 50 cm od horního okraje 
obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm). 

• Musí být zároveň zajištěno osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek (nesmí být tak velká, aby 
snižovala kontrast na obrazovkách; v běžných případech je vyhovující osvětlenost 200 - 300 lx). 

• Osvětlení tabule odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro 
vnitřní pracovní prostory. Osvětlenost bílé tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlenost učebny. Tabule 
musí mít matný povrch, což se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních míst ve směru 
pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor 
(okno nebo střešní okno), v opačném případě musí být zakryt neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla 
se blíží hodnotě činitele odrazu této stěny. 
 

7.4.4 Zásobování vodou, pitný režim 
• Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným 

zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) 

• Zdroj: pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného 
vodovodu.   

• Kapacitně:  v základní škole: nejméně 25 l vody na den a na 1 žáka, 
v mateřské škole: nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku. 

• Pitný režim je v základní škole kromě vlastních nápojů navíc zajišťován nabídkou nápojů ze školní jídelny, a který je 
žákům k dispozici ve varné nádobě v době oběda a poté jsou přístupné v nerezových konvicích pro žáky ve školní 
družině. V případě potřeby doplňuje vychovatelka školní družiny konvice průběžně šťávou. 

• V mateřské škole je dodržován pitný režim v průběhu celého dne. 
• Nápojové automaty škola nevlastní. 
 
7.4.5 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 zejména během hlavních, případně 
vedlejších prázdnin a v nezbytném případě zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy 
(doprava) nepřekračuje hygienické limity.  
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8. Věcné (materiální) podmínky 
 
8.1 Hračky a didaktické pomůcky 
Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití (viz informace uvedená na obalu výrobku), 
zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.  
 
8.2 Školní zahrada 
Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku žáků / dětí. 
 
8.3 Sedací nábytek 
Sedací nábytek pro děti / žáky zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a 
stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., v Příloze č. 2, a dále je upraveno 
ČSN EN 1729-1.  
 
8.4 Prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí 
Mateřská škola vyčlenila prostor (box) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky 
apod.).  
V základní škole a ve školní družině jsou hygienické potřeby uloženy v určené místnosti (sklad). 
 
 
9. Prostorové podmínky školy 
• V místnosti OÚ, určené ke cvičení, jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. V případě potřeby je 

otevírání oken zajištěno. Podlaha je dřevěná a natřena lakovým nátěrem.  
• K tělocvičně patří nářaďovna pod podiem, šatna s věšáky a lavičkou, WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna na 

WC, každá se 2 umyvadly. 
• Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou 

šířku 900 mm. 
• Zábradlí v obou budovách splňuje požadavky norem.  
• V obou třídách základní školy a ve školní družině je umístěno umývadlo s výtokem pitné teplé i studené vody.  
• Ve třídách ZŠ, ve ŠD, ve ŠJ-výdejně a na chodbách jsou podlahy opatřeny PVC. V počítačové učebně je povrh 

pokrytý kobercem, který se pravidelně luxuje. Část místnosti ve třídách a ve ŠD zakrývá koberec, který slouží 
k relaxačním chvilkám žáků, který je také pravidelně luxován. 

• V MŠ jsou ve třídách a na schodišti dřevěné podlahy, které jsou pravidelně ošetřovány prostředkem k tomu 
určeným. Ostatní plochy pokrývá dlažba nebo PVC. 

• Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků; výška lavic se kontroluje na začátku i v průběhu 
školního roku. 

• Centrální lékárnička je umístěna v přízemí ZŠ a v MŠ ve třídě.  U lékárničky je umístěn traumatologický plán, sešit 
k výdeji léčiv a seznam obsahu lékárničky. Obsah doplňuje pověřená osoba v ZŠ a MŠ vždy k zahájení a v pololetí 
školního roku. Dále pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

 
10. Jiné a další pokyny 
10.1 Jedy, nebezpečné látky 
• Jedovaté látky nejsou ve škole používány.  
• Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd 

prvního stupně a vychovatelka školní družiny kontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt 
injekčních stříkaček či jehel hlásí ředitelce školy či vedoucí učitelce v MŠ, které zajistí odstranění závad.  

• Ve třídách a učebnách jsou pouze okrasné květiny, které nemají vliv na organizmus člověka. 
• Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají celkovému vzhledu a charakteru školy, nejsou zde jedovaté 

rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí zaměstnanci obce. Pokos je prováděn v intervalech, který 
zamezuje výskytu kvetoucích trav.  

 
10.2 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) 
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace. 
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11. Režim stravování 
• K zajištění obědů pro žáky ZŠ a dětí MŠ i zaměstnance má škola vlastní školní jídelnu, která je součástí školy. 
• Obědy jsou vydávány v určené době v ZŠ a MŠ. 
• Doba, po kterou dítě konzumuje oběd, není vymezena. 
• Škola neposkytuje stravování cizím strávníkům. 
• Obědy v případě nemoci dětí a žáků, si mají možnost pověřené osoby odnášet ve vlastních nádobách v době před 

zahájením výdeje obědů dětem a žákům školy.  
 

Podrobnosti o stravování jsou uvedeny v provozních řádech a vnitřních řádech školní jídelny a ŠJ – výdejny. 
Výdej oběda probíhá nejdéle 3 hodiny od dohotovení do výdeje včetně dopravy, odebrání oběda pro 1. stupně. 
Způsob a zajištění oběda pro děti MŠ, žáky ZŠ a všechny zaměstnance organizace: vlastní jídelna v budově MŠ 
 
Výdej obědů: v mateřské škole: od 11,15 hodin  
          v základní škole: od 11,40 hodin 
Režim stravování se řídí vnitřními dokumenty školní jídelny a školní jídelny – výdejny. 
Výdej obědů do jídlonosičů je vždy před vydáváním obědů (viz vnitřní řád ŠJ a ŠJ – výdejny) 
 
Při přijímání dětí 2 až 3 letých stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, způsob a rozsah 
stravování dítěte. 
 
Možnost doplňkového občerstvení v ZŠ: Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. 
Výdej a evidenci zajišťuje pracovnice školy během první přestávky. 
 
Režim svačin v MŠ: dopolední a odpolední svačiny jsou zajištěny v rámci stravování dětí. 
Režim školních svačin v ZŠ: žáci si nosí svačinu a zajišťují si pitný režim vlastní. 
 
V odpoledních hodinách je zajištěn ve školní družině samoobslužný pitný režim (čaj nebo šťáva v místnosti ŠD). 
 
12. Pracovní podmínky žáků a zaměstnanců 
 
• Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 
• Škola má zpracovánu „Směrnici pro osobní ochranné pracovní prostředky“, které jsou vydávány určenému okruhu 

zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Ředitelka školy zajišťuje evidenci a 
přidělování OOPP. Vedoucí pracovníci pravidelně vedou kontrolu používání OOPP. 

• 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. 
• Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48//2005 Sb. o 

základním vzdělávání, č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školních vzdělávacích 
programech, v platném znění. 

• Zajištění organizace výuky. 
 

Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku a to zejména: 
 sledováním teploty v učebně a dostatečným větráním; 
 pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu; 
 dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek; 
 zařazováním relaxačních chvilek a tělovýchovných cvičení do hodin; 
 umožňují dětem pít i během vyučování; 
 umožňují dětem i během vyučovacích hodin odejít na toaletu; 
 vyučující manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým 

osvětlením; 
 učitelé vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení; 
 učitelé sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školnicí zajišťují potřebnou výměnu za 

větší velikosti; 
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 pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro 
žáky měnil úhel pohledu na tabuli; 

 vedou děti a žáky ke správnému sezení a držení těla a tak přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže 
určitých svalových skupin. 
 

13. Režim školy 

13.1 Režim školy pro pedagogy 

• Pedagogové jsou povinni se ve své práci řídit pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských 

zařízení, pracovní náplní i rozhodnutím ředitelky školy o rozvržení pracovní doby.  

• Učitel je odpovědný za kvalitu své práce, úroveň výchovných a vzdělávacích výsledků, objektivitu při hodnocení a 
klasifikaci žáků. 

• Přítomnost pedagoga ve škole je stanovena platným rozvrhem výuky stanoveným ŘŠ a rozvrhem dohledů. Každou 
změnu je nutno předem projednat s ŘŠ. Příchod do školy (nejpozději 15 minut před začátkem své vyučovací 
povinnosti či dohledu) potvrdí pedagog prostřednictvím zápisu do knihy příchodů a odchodů. Tímto způsobem 
rovněž potvrdí i odchod z pracoviště. 

• Pedagog vykonává důsledně a s jednotným přístupem pedagogický dohled nad žáky 20 minut před začátkem 
vyučování a končí odchodem žáků ze školy. Do učebny informatiky, tělocvičny (sál KD), na hřiště a na pozemek 
přicházejí žáci pouze s vyučujícím, který osobně zodpovídá za bezpečnost při přesunu žáků.  

• V odborných pracovnách je nutno dodržovat zveřejněný řád pracoven. 
• Před zahájením výuky učitel zkontroluje pořádek ve třídě a připravenost žáků na vyučování. 
• Učitelé jsou povinni se na vyučování pravidelně připravovat. Řídí se platnými učebními osnovami, ŠVP ZV, ŠVP PV 

a ŠVP zájmového vzdělávání a vlastními zpracovanými časovými a tematickými plány. 
• Zásadně nepoužívají tělesných trestů, vykazování za dveře, hrubé chování a další nepedagogické metody. 
• Vyučující navzájem úzce spolupracují, předávají si informace o třídním kolektivu i jednotlivcích. Společně konzultují 

možnosti nápravy při řešení problémů. 
• Sledují pozorně organizační pokyny na nástěnce v počítačové učebně v ZŠ (suplování, programy akcí aj.) a MŠ. 
• Odevzdávají včas řádně vyplněné měsíční výkazy, výkazy mimovýukových aktivit podle pokynů vedení školy. 
• Vyučující odpovídají za stav opuštěné učebny (řádně smazaná tabule, srovnané lavice, celkový úklid a učebnu 

opouštějí jako poslední. 
• Dbají na to, aby se v učebně, ani v ostatních prostorách školy (WC) zbytečně nesvítilo. 
• Zjištěné závady na zařízení školy oznamují neprodleně ředitelce školy a domluví se na nápravě. 
• Pracovníci jsou povinni zamykat učebny, neposílat tam cizí osoby. Větší peněžní obnos ukládají do školního 

trezoru. 
• Po odchodu žáků ze šaten a z budovy je příslušný vyučující (obvykle poslední) zodpovědný za uzavření budovy. 
 
13.2 Režim školy pro třídní učitele 
• Třídní učitel je povinen žáky řádně a prokazatelně poučit o bezpečnosti práce během vyučování (protokol o 

poučení, aktuálně ukládán v třídní knize). 
• V plném rozsahu zodpovídá za evidenci a kontrolu docházky žáků do školy. Týdně ji uzavírá. Neomluvenou absenci 

neprodleně oznámí rodičům žáka, konzultuje s nimi opatření, event. je vyzve k návštěvě školy prostřednictvím ŽK 
nebo úředním dopisem. V případě zjištěné podezřelé či neomluvené absence informuje vedení školy. 

• Každý týden kontroluje ŽK, všímá si zápisů, kontroluje podpisy rodičů i vyučujících, k nedostatkům zaujímá 
nekompromisní postoje. 

• Vede řádně třídní dokumentaci - TK, TV. Je zodpovědný za to, že je TK v pátek administrativně uzavřena a uložena 
na určeném místě. TV si může vyzvednout u ředitelky školy, která má tuto dokumentaci uloženou v uzamykatelné 
skříni. 

• V plném rozsahu zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů o žácích a zákonných zástupcích v 
Bakalářích. 

• Určuje a pravidelně hodnotí třídní žákovské služby. 
• TU se informuje o mimoškolní aktivitě žáků třídy. 
• Poučí žáky, jak postupovat v případě náhlé nevolnosti či úrazu a pro tento účel aktualizuje telefonní spojení s rodiči 

žáka. Na třídní schůzce poučí rodiče, aby veškeré změny telefonních spojení neprodleně oznámili. 
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• Soustavně spolupracuje s ostatními vyučujícími a ŘŠ, s vychovatelkou ŠD a rodiči žáků. Využívá třídních schůzek a 
individuálních pohovorů s rodiči, zejména v případě zhoršeného prospěchu či kázeňského přestupku. Volí 
přednostně osobní jednání. 

• Je povinen v předstihu prokazatelně oznámit rodičům kázeňský přestupek žáka a poté případný návrh na udělení 
kázeňského opatření či snížené známky z chování. Ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů včas 
upozorňuje zákonné zástupce na zhoršení prospěchu žáka. 

• V případě zdravotních potíží informuje ostatní vyučující, zejména učitele TV, PČ a ŠD (alergie, tělesná oslabení, 
rozhodnutí o uvolnění z výuky). 

  
13.3 Režim školy pro žáky 
• Pro vstup a odchod žáků l. – 5. ročníku slouží hlavní vchod. Školnice v 7,40 hodin odemyká vchod a žáci mohou do 

budovy vstoupit. V případě pozdního příchodu a během dne využívají zadní vchod, kdy po zazvonění přijde určený 
pracovník otevřít.  

• Po vstupu do školy se žáci chovají dle pravidel slušného chování a dodržují pokyny dohlížejícího učitele. 
• Žáci si v šatně odloží a urovnají své věci, do třídy si berou všechny věci potřebné k vyučování.  
• Všichni žáci používají k přezouvání bezpečnou obuv dle pokynů TU. Doporučuje se (zejména na I. st.) mít obuv 

řádně označenou. Žáci používají na TV obuv, která nebude ničit podlahovou krytinu. 
• Jsou-li zváni žáci do školy mimo pravidelné vyučování, čekají před vchodem na příslušného učitele. Pobyt žáků v 

budově školy bez dohledu je zakázán. 
• V průběhu přestávek se žáci pohybují především ve třídách, které jsou prostorné a slouží maximálně k relaxaci. 

Pobyt na chodbě omezí na minimum a pouze za předpokladu, že dveře do tříd jsou otevřené. 
• V době provozu školní družiny využívají žáci obě učebny ŠD, případně chodbu a kmenové třídy, pokud tuto 

skutečnost nahlásí vychovatelce ŠD a ta zodpovídá za bezpečnost všech žáků. 
• Do jednotlivých tříd žáci přecházejí samostatně za dohledu pedagoga nebo školnice, chodí zásadně vpravo. Je 

zakázáno shlukovat se na WC.  
• Během přestávek se žáci připravují na další vyučování. 
• Žáci respektují pracovní prostor učitele, není povoleno nahlížet do příprav nebo klasifikace, nesmí manipulovat s 

připravenými pomůckami. 
• Po skončení vyučování odcházejí žáci pod vedením učitele na chodbu k šatním skříňkám, odkud odcházejí 

ukázněně do školní jídelny nebo hlavním vchodem z budovy domů. 
 
 
14. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: 
 
14.1 aktivity s přímým zapojením školy pro činnosti výchovné, výukové a společenské 
časové zařazení aktivit: 
Odpolední hodiny v průběhu pracovních dnů školního roku, pro veřejnost i ve dnech pracovního volna a pracovního 
klidu. 
druhy aktivit: 

• poradenská činnost pro rodiče 
• nápravy specifických vývojových poruch (formy dyslexie, LMD 
• mimoškolní činnosti: Hudební kroužek (výuka hry na zobcovou flétnu, zpěv, které žáci školy prezentují na 

veřejnosti, např. vystoupení pro seniory, dětem z mateřské školy, Den matek apod. 
• v rámci školní družiny nabídka výchov (např. sportovní hry, počítačová gramotnost, výtvarná a dramatická 

činnost, zdokonalování v anglickém jazyce) 
• logopedická náprava v MŠ a v ZŠ 
• sportovní a kulturní akce pro rodiče a žáky, pro veřejnost 

 
14.2 společné akce pro žáky a jejich rodiče, pro veřejnost 
časové zařazení aktivit: 
zařazování akcí – výhradně mimo rámec plánované výuky. 
Akce jsou vždy garantovány odborným pedagogickým dozorem. 
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Druhy aktivit: 
• Vystoupení pro seniory. 
• Vystoupení s kulturním programem v Místní knihovně. 
• Mikulášská nadílka. 
• Předvánoční vystoupení pro občany obce Hodice. 
• Dětský karneval (pomoc OÚ při organizaci). 
• Vystoupení ke Dni matek. 
• Vítání občánků. 
• Den otevřených dveří. 
• Betlémské světlo. 
• Tříkrálová sbírka. 

 
 
15. Závěrečná ustanovení 
 
15.1 Účinnost a platnost Provozního řádu školy 
Tento provozní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný  od 25. 5. 2018. 
Zrušuje se předchozí znění Provozního řádu  č.j.: ZŠHod/94/2014-Mar.  
 
15.2 Změny a dodatky Provozního řádu:  
• Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Provozního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před 

nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci školy a budou o nich informováni zákonní 
zástupci dětí. 

• Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 
 
15.3 Uložení směrnice: 
• Provozní řád je trvale uložen v kanceláři školy. 
• Provozní řád je umístěn na webových stránkách školy: www.hodice.cz 
• Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 
 
15.4 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s provozním řádem: 

• Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto provozního řádu. 
• Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola 

provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. 
• Nově přijímané zaměstnance seznámí s tímto řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. 
• Škola zajistí seznámení zákonných zástupců dětí s provozním řádem prokazatelným způsobem. 

 
 
 
Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne: 23. 5. 2018 
 
Školská rada byla seznámena dne: 14. 6. 2018 
 
 
 
 
V Hodicích dne 27. 4. 2018    
   
      
                                                            Zpracovala:          ……………………………….………… 
                                   Mgr. Dagmar Marešová 
                                  ředitelka školy 

http://www.hodice.cz/

