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Úvodní ustanovení 

 1. 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 : ”… 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. 

 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. 

-           zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 
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-           vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

        ve znění vyhlášky 148/2004 Sb. 

-            vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

-           vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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

povinné školní docházky 

-           nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

-           vyhláškou č. 410/2005 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití  

Škola nabízí kroužky dle zájmu dětí. Kroužky jsou pro žáky školy zdarma. Škola nabízí tyto 

kroužky: dyslektický, matematický, zeměpisný, florbalový, grafomotorický, sportovní, 

pohybový, angličtina hrou, výtvarný, počítačový, náboženství. 

 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 (v zimním období SK Sokol Jaroslavice). 

Školní družina 

1. Školní družina se pro žáky ráno otevírá od 6.30 do 7.40, odpoledne od 11.40 do 15.40. 

 

2. Školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. a 2. tříd. 

Žáci vyšších tříd I. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity školní družiny (25 žáků). 

 

3. V ranní družině je asi 10 dětí. Ranní družinu mohou využívat i starší dojíždějící žáci. 

 

4. V odpolední družině je maximálně 25 žáků. 

5.  Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13,30 hodin do 15,00 

hodin. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti nebo organizované hry nebo pořádají 

vycházky do okolí. Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, 

sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, apod.). 

6. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny. 

Dojíždění žáků 

 1. Žáci do školy dojíždějí z přilehlých obcí dle platného jízdního řádu autobusové dopravy 

především ze Slupi, Strachotic, Micmanic, Oleksoviček. 

2.  Žáci dojíždějí do školy autobusem. Příjezd autobusu do Jaroslavic je v 7.14. Odjíždí 

v 13.32. V případě odpoledního vyučování odjíždí pozdějším spojem v 15.18. 



Vyučování 

1. Vyučování začíná v 8.00, odpolední vyučování začíná v 13.30 a končí v 15.05. 

2. Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hodin, dojíždějící žáci mohou chodit ráno od 6.30 do 

školní družiny. Od 7.00 jsou zařazovány kroužky, doučování a další aktivity. Provoz školy 

končí v 17.00 uzamykáním budovy. 

 

3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

 

4. Rozvrh hodin a přestávek v základní škole: 

vyučovací hodina                          přestávka 

0. 7.00 – 7.45                              7.45 – 8.00 

1. 8.00 – 8.45                              8.45 – 8.55 

2. 8.55 – 9.40                              9.40 – 10.00 

3. 10.00 – 10.45                        10.45 – 10.55 

4. 10.55 –11.40                         11.40 –11.50 

5. 11.50 –12.35                         12.35 –12.40 

6. 12.40 – 13.25                        13.25 – 13.35 

7. 13.30 – 14.15                        14.15 – 14.20 

8. 14.20 – 15.05                        15.10 -  15.55 

 

Mezi pátou a šestou vyučovací hodinou je pouze pětiminutová přestávka z důvodu odjezdu 

autobusu pro dojíždějící žáky z okolních obcí. 

 

Režim práce s počítačem a interaktivní tabulí 

1. Práce na počítači je v rozvrhu zařazena ve 4. až 9. ročníku. Žáci navštěvují také 

počítačovou učebnu v rámci jiných předmětů - nepravidelně, aby procvičovali učivo na 

výukových programech. 

2. Stoly jsou dostatečně prostorné, mohou u nich sedět až dva žáci, v učebně je umístěno 

celkem 14 žákovských stanic. 

3. Dále jsou pravidelně využívány učebny, kde jsou umístěny interaktivní tabule (učebna Př a 

Z, učebna hudební výchovy a v další kmenové třídy). 

Režim praktických činností  

1. Hodiny na druhém stupni jsou řazeny v rozvrhu jako dvouhodinové bloky s přestávkou. 

2. Činnosti probíhají ve specializovaných učebnách nebo na školním pozemku, žáci jsou 

rozděleni do skupin podle vykonávané pracovní činnosti.  

3. V praktických činnostech provádějí žáci práci s technickými materiály, práci s počítačem, 

přípravu pokrmů, volbu povolání, práci na pozemku. 

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

řádem školního pozemku. Zároveň jsou poučeni o bezpečnosti, používají pracovní oděvy, 

OOPP. Učebny jsou vybaveny umyvadly pro provedení očisty. 

5. Na I. stupni mají žáci praktické činnosti v délce jedné vyučovací hodiny. 

 



Režim práce na pozemku 

1. Práce na pozemku probíhají buď v učebně (teoretická část), nebo na školním pozemku 

(praktická část). 

2. Žáci používají vlastní pracovní oděvy, mají možnost zapůjčit si pracovní rukavice. 

3. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem práce na pozemku a s řádem učebny 

a poučeni o bezpečnosti.  

4. V prostoru dílny je umyvadlo k očistě žáků po skončení práce, očista po práci na zahradě se 

provádí ve škole. 

Režim stravování 

1. K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance škola využívá školní jídelnu, která je v jiné 

budově. 

2. Obědy jsou vydávány v době od 11.40 do 13.45 hodin. Doba, po kterou žák konzumuje 

oběd, není vymezena. 

3. Svačiny si žáci nosí z domu, jejich konzumace je povolena pouze o přestávkách, převážně 

o hlavní přestávce. Škola je zapojena do odběru mléčných výrobků, žáci mají možnost si 

v rámci tohoto projektu zakoupit ochucená nebo neochucená mlíčka. Dále je škola zařazena 

do projektu Ovoce do škol, kde žáci 1. stupně dostávají ovoce zdarma jednou týdně. 

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 a Ovoce do škol.  

3. V letních měsících (při vysokých teplotách) mají žáci možnost využít nápojů připravených 

ve škole (sirup s vodou).  

Podmínky pohybové výchovy 

1. Ve škole je žákům k dispozici tělocvična. Je využívána všemi třídami pro výuku TV, pro 

sportovní kroužky a pro mimoškolní pohybovou aktivitu ( bezplatný pronájem tělocvičny pro 

místní sportovní klub) 

2. Tělocvična je vybavena standardně – žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, lana, 

švédské bedny, kozy, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovně a kabinetu TV, 

z nichž kabinet je uzamykatelný.  

3. U tělocvičny je šatna, na stěnách jsou háčky na pověšení. Sociální zařízení využívají žáci 

v prostoru školy. 

4. Škola také využívá prostor místního fotbalového hřiště, kde se hrají míčové hry a tzv. 

„školičky“, kde je doskočiště a síť pro míčové hry. 

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

hodin, pokud to kapacitní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány jako koncové.  

6. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně. 



7. 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. Skladbu hodiny tělesné výchovy určuje vyučující za dodržení časového 

rozložení jednotlivých prvků a dále určuje v případě cvičení po skupinách i místo, kde bude 

dána dopomoc žáky nebo přímo vyučujícím. 

8. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku v 2. – 5. třídě. 

Většinou se plavání koná jednou za dva roky. 

9. Výuka lyžování neprobíhá každoročně. Uskutečňuje se podle zájmu žáků a většinou 

společně s další školou. Zúčastňují se ho dobrovolně žáci od 5. do 9. ročníku  

10. Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, 

provádí se na protažení (kompenzace sezení) a procvičení určitých partií. 

11. O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci a 

hračkami, ve vyšších třídách mají možnost volného pohybu po chodbách. 

12. Ve třídách se pravidelně větrá. Během výuky zodpovídá vyučující. O přestávkách jsou 

okna uzavřena. 

Údržba a úklid 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 čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich 

účelného používání provádí školník. 

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 umyvadel, 

pisoárových mušlí a záchodů,  

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

dezinfikováním umyváren 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. 

258/2000Sb., 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. 

Osvětlení 

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

zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna učeben 

opatřena vytahovacími žaluziemi. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 

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

osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo. 



2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová 

učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna tak, že v oknech jsou žaluzie, obrazovky jsou 

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

monitory se sníženým vyzařováním a sníženým odrazem světla, 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. Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání. V zimním 

období se upřednostňuje větrání do chodeb budov, větrání okny pouze krátkodobě. 

Vytápění 

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

pobytu je zajištěna teplota nejméně 19
o
 až 22 

o
C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 

o
C.  

V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16
o
 C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech 

pro krátkodobý pobyt pod 18
o
 C, na záchodech pod 16

o
 C. Relativní vlhkost vzduchu 

pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.  

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě 

následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v 

těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.  

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je  26
o
 C. Tato teplota může být 

překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při extrémních 

venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy 

je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a 

zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně 

zajištění pitného režimu. 

Vybavení školy 

1. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání 

ventilačních oken je zajištěno.  

2. Zábradlí splňuje požadavky norem. 

3. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s pitnou vodou, na 

sociálních zařízeních a ve třídách je teplá a studená voda. 

4. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC, na sociálních zařízeních je dlažba. 

5. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje 

na začátku i v průběhu školního roku. 

6. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy. Obsah doplňuje zdravotník vždy k 

zahájení školního roku a pak průběžně podle potřeby. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně, další ve sborovnách, na místě 

trvale přístupném všem zaměstnancům školy.  

2. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. srpna 2016. 



3. Provozní řád školy je platný od 1. září 2016. 

 

 

                                                                      …………………..………………… 

              ředitelka školy 

 

V Jaroslavicích dne 9. 8. 2016 


