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Provozní řád
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:
1. školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů
3. vyhláškou č. 106/2001Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
ve znění pozdějších předpisů
4. vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, ve znění
pozdějších předpisů
5. vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
6. vyhláškou č. 137/1998Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
7. vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky
8. nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci

I.
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Údaje o zařízení
Název školy: Základní škola Světice, příspěvková organizace
Adresa: budova I.stupně :U Hřiště 151, 251 01 Světice
budova II.stupně : U Zvoničky 179, 251 01 Světice
Telefon: +420 317 704 957
E-mail: skolasvetice@skolasvetice.cz
Webové stránky školy: www.skolasvetice.cz
IČ: 71295151
IZO školy: 181 046 652
IZO školní družiny: 181 047 331
IZO školní jídelny - výdejny: 181 047 349
Číslo školního bankovního účtu: 3344556655/2010 (Fio banka, a. s.)
Číslo bankovního účtu pro platbu zájmových kroužků: 2400725683/2010
(Fio banka, a. s.)
Ředitel školy: Mgr. Pavla Žižková - ve šk. roce 2017/2018 na rodičovské dovolené
Statutární zástupce ředitele: Ing. Monika Cibulková
Typ školy: neúplná základní škola poskytující vzdělávání pro oba stupně ZŠ se školní
družinou a výdejnou jídel.
Ve školním roce 2017/18 disponuje škola sedmi třídami I. stupně a třemi třídami II. stupně.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu ZŠ Světice „Učíme se společně“.
Kapacita ZŠ Světice je 212 žáků, družiny 126 žáků, výdejny jídel 216 strávníků.

II.
Zajištění hygienických požadavků
Režim dne:
A) Vyučování
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1. Vyučování začíná v 8.30 hod , poslední vyučovací
hodina končí v 16.10 hod. Provoz školy začíná v 7.00 hod. a
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

končí v 17.00 hod.
Školní budova I. stupně je pro žáky přihlášené do školní družiny otevřena od 7.30
hod. Pro ostatní žáky se budova I. a budova II. stupně školy otvírá v 8.10 hod.
Vyučovací hodina trvá 45 min. Čas zahájení vyučovací hodiny může na I.stupni určit
vyučující (s přihlédnutím k rozvrhu hodin, střídání učitelů) hodina nepřesahuje však
délku 45 minut. Tam, kde je pro charakter vyučovacího předmětu vhodné vyučovat ve
dvouhodinových blocích , trvá tento blok 90 min bez přestávky. Žákům je v tomto
případě umožněno dodržovat pitný režim, navštívit sociální zařízení podle potřeby,
případně jsou podle potřeby zařazeny krátké relaxační chvilky.
Především na I.stupni jsou zařazovány relaxační chvilky, aktivity jsou střídány s
ohledem na pozornost, typ činností a další faktory tak, aby nedocházelo k přetěžování
žáků. Dle možností jsou vytvářeny podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek (
koberce, herní prvky)
Zařazování hodin do rozvrhu respektuje (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody
- tělocvična, personální možnosti) optimální psychohygienická kritéria.
Při práci s počítačem jsou žáci informováni o zásadách správného užívání PC, sezení,
polohy rukou při psaní, vzdálenosti a úhlu pohledu na monitor.
Ve všech vyučovacích předmětech a akcích, projektech, kde je zvýšené nebezpečí
úrazu, znečištění, jiného poškození zdraví nebo poškození majetku školy nebo žáků,
jsou žáci na začátku školního roku, případně před zahájením akce či projektu, řádně
poučeni o všech možných předvídatelných ohroženích a pravidlech bezpečného
chování.
V pracovním vyučování a ve výtvarné výchově používají žáci vlastní pracovní oděvy
popř. pracovní rukavice.

B) Přestávky
1. Malé přestávky trvají 10 min. Velká přestávka ( mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) trvá
20 min. a je určena zejména ke konzumaci svačiny žáků.
2. Před odpoledním vyučování je přestávka 30 minut.
Režim stravování
1. Obědy dováží firma Dora Gastro (Scolarest) z kuchyně ZŠ u Říčanského lesa. Obědy
se vydávají od 12.10 do 14.30.
2. Podrobnosti ohledně stravování jsou uvedeny v Řádu výdejny jídel
3. Svačiny jsou zajišťovány rodiči.
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4. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol
Zásobování vodou, pitný režim
1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí
správce veřejného vodovodu.
2. Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 9. tříd
mají možnost konzumovat 5x týdně státem dotované mléko (bez příchuti či s příchutí).
Podmínky pohybové výchovy
1. Tělesná výchova probíhá v prostorném sále – tělocvičně, která se nachází v budově
kulturního domu. Tělocvična je využívána také pro účely školní družiny.
2. V blízkosti školy je dětské hřiště a fotbalové hřiště využíváno pro tělesnou výchovu,
pro družinu, při pěkném počasí pro aktivní odpočinek žáků.
3. Tělocvična je vybavena standardně – koše na košíkovou, švédská bedna, koza,
žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovně. Tělocvična se dále průběžně
dovybavuje..
4. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně. Žáci 1. - 4. ročníku mají 2x týdně jednu
hodinu, žáci 5.-9.ročníku mají 1x týdně 2 hodiny tělesné výchovy.
5. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola Na Fialce, Mánesova 2530/3A , 251 01
Říčany. Žáci se účastní plaveckého výcviku na I.stupni v celkové dotaci 40 hodin.
6. Výuka bruslení probíhá dle zájmu spíše jako doplňková aktivita, turistika je prováděna
především na školách v přírodě, na I.stupni probíhá dopravní výchova.
7. 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 partií.

8. O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci a
hračkami, ve vyšších třídách mají možnost volného pohybu po chodbách. V měsících
duben – říjen (dle počasí) mohou žáci o velkých přestávkách pobývat na školním
dvoře.
9. Ve třídách se pravidelně větrá.
10. Škola a družina využívají venkovní vyučování.
Hluk
1. 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. Hodnota hluku
pronikajícího zvenčí do budovy (doprava), nepřekračuje hygienické limity.
Údržba školy
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1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy,
které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních
zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící prostředky včetně
dezinfekčních prostředků.2.
2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:
a) denně setřením navlhko 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, malováním
jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.
3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu
zákona č. 258/2000Sb., 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.
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. Pro žáky se zdravotním postižením jsou ve spolupráci s SPC vypracovány individuální
výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Nákup
speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodářky školy.
4. 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 ŠVP školy.
5. 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 školníkem zajišťují
potřebnou výměnu za větší velikosti.
6. 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.
Mimoškolní akce žáků
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1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen
pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten
zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( vyhláška č. 303/1996Sb. o školách v
přírodě, vyhláška č. 106/2001Sb.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 vedením této akce
stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce
nadřízenému orgánu apod., podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.
3. Mimoškolní akce se řídí Směrnicí k zabezpečení mimoškolních aktivit.

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 vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími
lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť
tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení.
2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová
učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna. V oknech jsou nastavovací žaluzie,
obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo
svítidla. Vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.
Větrání
1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC,
školní družina – jsou přímo větratelné
Vytápění
1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k
trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 °C až 22 °C; teplota povrchu podlahy
neklesá pod 19 °C. V tělocvičně teplota vzduchu neklesá pod 16 °C, v 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.
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2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v
učebnách je 26 °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 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.
Vybavení školy
Zasklená dveřní křídla jsou opatřena bezpečnostním sklem.
Zábradlí splňuje požadavky norem.
Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm.
Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné
vody.
5. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC.
6. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se
kontroluje na začátku i v průběhu školního roku.
7. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně jak v budově I. tak II.stupně školy, další
lékárnička je ve školní družině.. 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.Třídní učitelé mají
základní cestovní lékárničky.
1.
2.
3.
4.

Jedy, nebezpečné látky
1. Škola zatím nevyučuje chemii - nemá dokončenu učebnu ani kabinet chemie. Ve škole
se ani jedovaté ani nebezpečné látky nenacházejí.
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 a zajistí bezpečné odstranění závad.
3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde
jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny.
4. Před pobytem ve volné přírodě jsou žáci poučeni o možném výskytu jedovatých nebo
alergizujících rostlin.
Školní družina
1. Školní družina je otevřena od 7.30 do 8.15 a od 12.10 do 17:00 hodin, v pátek do
16:30 hodin.
2. Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. až 3.ročníku. V případě zájmu a
volných míst i pro žáky 4. a 5. ročníku.
3. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí. Pro pobyt venku se využívá hřiště,
školní zahrada, popřípadě se uskutečňují vycházky do okolí.
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4. Provoz školní družina se řídí Řádem školní družiny.
5. Základní škola Světice nabízí zájmovou činnost
v rámci družiny, dále nabízí kroužky ve spolupráci s učiteli ZŠ Světice, rodiči a
externími lektory.

III.
Závěrečná ustanovení
Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovnách, na místě trvale přístupném všem
zaměstnancům školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického
školení zaměstnanců školy.

Ve Světicích dne 24. 8. 2017

Ing.Monika Cibulková
statutární zástupce ředitelky školy
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