
 

 
 

1 

  
Základní škola Zvole, příspěvková organizace 

se sídlem 

J. Štulíka 39, 252 45 Zvole 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  04/2005 PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ, 11. DODATEK 

Vypracovala:  Mgr. Lucie Strejcová, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Lucie Strejcová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019 

Řád nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Řád nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Změny v řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

1. Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. 

 

 

II. 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, 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. 258/2000 Sb., 

− vyhláškou č. 106/2001 Sb., 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, 

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

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

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

− 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. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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III. Údaje o zařízení 

 

Adresa:   J. Štulíka 39, 252 45 Zvole 

Tel:   257760304 

IČO:   71007903 

Ředitelka:  Mgr. Lucie Strejcová 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Marcela Sasková 

 

Typ školy: Základní škola s 1. st., s pěti postupnými paralelními ročníky 

Školní družina se pěti odděleními 

 

Kapacita ZŠ: 236 žáků 

ŠD: 138 žáků 

 

Třídy s označením A, C a oddělení III. školní družiny a jedna školní výdejna jsou umístěny na adrese J. Štulíka 

39, oddělení I. a II. ŠD jsou na adrese J. Štulíka 13, Zvole. 

Paralelní třídy s označením B, 2 oddělení ŠD a školní výdejna jídla jsou umístěny v detašovaném pracovišti 

v Ohrobci na adrese V Dolích 5. Obědy do obou pracovišť jsou dováženy ze školní jídelny Zvole. 

 

IV. Zájmové kroužky 

 

V roce 2019/2020 funguje v budově Zvole 7 zájmových kroužků pod vedením učitelů a 13 kroužků pod vedením 

externích lektorů. 

 

Pondělí: 

 

• Kroužek logických a deskových her (2. – 5. tř.) 

13.30 – 15.00, lektorka Mgr. Marcela Sasková, ve třídě 3. A 

Děti vyzvedává ze ŠD lektorka. Ostatní přicházejí samy. Po skončení je předává vyučující rodičům, 

odcházejí samy, nebo je přebírají vychovatelky v šatně. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Keramika (3. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Starší děti přicházejí do kroužku samy, družinové zůstávají v kroužku. Děti, které nechodí na kroužek, 

odcházejí do ŠD s vychovatelkami. Po skončení je předává vyučující rodičům nebo odcházejí samy. (Podle 

záznamu na zápisním lístku družiny.)  

 

• Taekwondo (1. – 3. tř.) 

15.00 -16.00, lektor MUDr. Dalibor Veselý, v tělocvičně 

Družinové děti přivádějí paní vychovatelky spolu s dětmi na ostatní kroužky a předávají je lektorovi v šatně. 

Starší děti přicházejí samy. Po skončení je předává lektor rodičům nebo odcházejí samy, nebo je odvádí 

lektor do ŠD. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.)  

 

• Gymnastika  

16.00 -17.00, lektor Jitka Holíčková, v tělocvičně  

Děti přebírá lektorka v ŠD, po skončení kroužku odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody 

s lektorem. 

 

 

Úterý: 

• Výtvarný kroužek (1. – popř. 2. tř.)  

13.15 – 14.45, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Děti přivádí pí Netopilová z 1. odd. ŠD, žáky z 2. a 3. odd., kteří nejdou na výtvarný kroužek, odvádí paní 

Netopilová do ŠD. Po skončení kroužku odvádějí děti do ŠD vychovatelky, resp. odcházejí samy, nebo  

v doprovodu rodičů. (Podle záznamu v zápisním lístku.).   

 

• Výtvarný kroužek (2. – 5. tř.) 

15.00 – 16.30, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Děti do kroužku přicházejí samy, nebo je přivádějí vychovatelky. Po skončení kroužku děti odcházejí samy, 

nebo v doprovodu rodičů. (Podle záznamu v zápisním lístku.). 
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• Stolní tenis (4. – 5. tř.) 

14.00 – 15.00, vyučující Mgr. Věra Kučová, v tělocvičně 

Děti na kroužek přicházejí a odcházejí samy. 

 

• Sportovní gymnastika (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00, lektorka Jitka Holíčková, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí vychovatelka, resp. přicházejí z končících kroužků, po skončení je odvádí lektorka do 

ŠD, odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody s lektorkou.  

 

• Práce se dřevem a pobyt v lese (1. – 5. tř.) 

15.00 -17.00, vyučující Martina Švejdová, venku 

Družinové děti přivádějí paní vychovatelky spolu s dětmi na ostatní kroužky a předávají je lektorce v šatně. 

Starší děti přicházejí samy. Po skončení je předává lektorka rodičům nebo odcházejí samy. (Podle záznamu 

na zápisním lístku družiny.)  

 

• Wu-shu (1. - 5. tř.) 

16.00 – 17.00 

17.00 – 18.00, lektor Mgr. Tomáš Veselý, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody s lektorem. 

 

 

Středa: 

• Zobcová flétna (1. tř. a začátečníci 2. tř.) 

11.45 – 12.45, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Děti přicházejí rovnou z oběda, po skončení je odvádí do družiny paní Netopilová. Děti, které do družiny 

nechodí, předává rodičům v šatně. 

 

• Kroužek logických a deskových her (2. – 5. tř.) 

13.30 – 15.00, lektorka Mgr. Marcela Sasková, ve třídě 3. A 

Děti vyzvedává ze ŠD lektorka. Ostatní přicházejí samy. Po skončení je předává vyučující rodičům, 

odcházejí samy, nebo je přebírají vychovatelky v šatně. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Keramika (1. tř.) 

15.00 – 16.00, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Děti z družiny přivádějí vychovatelky. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

(Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) Děti z 3. oddělení odcházejí s vychovatelkami do ŠD. 

 

• Moderní gymnastika se základy baletu (1. – 5. tř.) 

15.00 – 18.00, lektorka Ing. Jana Veselá, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí vychovatelka, resp. přicházejí z keramiky, po skončení odcházejí samy nebo 

v doprovodu rodičů dle dohody s lektorkou. Děti, které jsou ve ŠD i po skončení kroužku (v 16.00 hod.) 

odvádí vychovatelka. 

 

• Šití (3. – 5. tř.) 

15.00 – 17.00, vyučující Magda Nohová, 4. A 

Děti z družiny zůstávají ve škole, ostatní přicházejí samy. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu 

rodičů, nebo samy. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.)  

 

• Orientační běh (2. – 5. tř.) 

18.00 – 19.00, lektor Ing. Tomáš Hájek, v tělocvičně 

Děti na kroužek přicházejí i odcházejí samy. 

 

 

Čtvrtek: 

• Trampolína (1. – 5. tř.) 

14.00 – 15.00, lektorka Jitka Holíčková, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí vychovatelka, nebo přicházejí samy z domova. Po skončení buď odcházejí 

v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí vychovatelka, která zároveň odvádí děti ze sboru. (Podle 

záznamu na zápisním lístku družiny.) 
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• Sborový zpěv (1. – 5. tř.) – nepovinný předmět 

14.00 – 15.00, vyučující Mgr. Lucie Strejcová, ve 4. A  

Děti z družiny přivádějí vychovatelky. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy nebo je 

odvádí vychovatelka, která zároveň přivádí děti na následující kroužky. (Podle záznamu na zápisním lístku 

družiny.) 

 

• Aerobic (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00, lektorka Mgr. Jaroslava Bernášková, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí vychovatelka. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je 

odvádí lektorka do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Keramika (2. – 3. tř.) 

15.00 – 16.30, vyučující Lenka Netopilová, v 2. C 

Děti z družiny přivádějí vychovatelky a zároveň odvádějí žáky 3. odd., kteří na keramiku nejdou. Po 

skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

 

• Náboženství (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00, lektoři manželé Hudouskovi, ve 4. A 

Děti z družiny přivádí lektor. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

 

 

• Wu-shu (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00  

17.00 – 18.00, lektor Mgr. Tomáš Veselý, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody s lektorem. 

 

 

Pátek: 

• Čtenářský klub (2. – 5. tř.) 

13.30 – 15.00, lektorka Mgr. Alexandra Luhanová, počítačová učebna 

Děti vyzvedává ze ŠD lektorka. Ostatní přicházejí samy. Po skončení je předává vyučující rodičům, 

odcházejí samy, nebo je odvádí zpět do ŠD. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Florbal (1. – 5. tř.) 

15.00 – 17.00 lektor pan Hvízdal, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení 1. lekce odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů, nebo je odvádí 

paní Netopilová do ŠD dle dohody s lektorem. 

 

• Šachy (1. – 5. tř.) 

15.00 – 17.00, lektoři SK, v jídelně 

Děti z družiny přivádí lektor nebo přicházejí samy, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů 

dle dohody s lektorkou. 

 

V roce 2019/2020 fungují v budově Ohrobec 2 zájmové kroužky pod vedením učitelky a 13 zájmových kroužků 

pod vedením externích lektorů.  

 

 

Pondělí: 

• Robotika (1. – 3. tř.) 

15.05 – 16.05, lektor sdružení Vigvam, ve 1. B 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

lektor do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Kreslík (1. – 3. tř.) 

15.30 – 16.25, lektor sdružení Vigvam, ve 3. B 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

lektor do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 
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• Kruhový trénink (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.25, lektor Martin Dušek, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

lektor do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Parkour (1. – 5. tř.) 

16.30 – 17.25, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů,  

 

 

Úterý: 

• Anglický jazyk (1. – 2. tř.) 

12.15 – 13.00, lektorka Mgr. Michaela Haklová, ve volné třídě 

Děti z družiny přivádí lektorka, po skončení je lektorka odvádí do družiny. 

 

• Kroužek logických a deskových her (2. – 5. tř.) 

15.30 – 16.30, lektorka Kristýna Holečková, ve volné třídě  

Děti vyzvedává ze ŠD vyučující. Ostatní přicházejí samy. Po skončení je předává vyučující rodičům, 

odcházejí samy, nebo je přebírají vychovatelky v šatně. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Házená (3. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

vyučující do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Sportovky (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy.  

 

Středa: 

• Stolní tenis (1. – 2., 3. – 5. tř.) 

13.00 – 15.00, vyučující Mgr. Věra Kučová, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektorka, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

lektorka do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Florbal (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00 lektor pan Hvízdal, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů, nebo je lektor odvádí 

do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Orientační běh (2. – 5. tř.) 

17.00 – 18.30, lektor Ing. Tomáš Hájek, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

 

 

Čtvrtek: 

• Šitíčko (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.30, lektorka Martina Hradecká 

Děti z družiny přivádí lektorka, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

lektorka do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Jóga pro děti (1. – 5. tř.) 

15.00 – 16.00, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy, nebo je odvádí 

vyučující do družiny. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

• Parkour (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů,  
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• Karate (3. – 5. tř.) 

17.00 – 18.00, lektor sdružení Vigvam, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

 

 

Pátek:  

• Sportovní aerobic (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00, lektor Martin Dušek, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

 

 

V. Režim dne 

 

Děti dojíždějí autobusem z několika vesnic (Ohrobec, Březová – Oleško, Okrouhlo, Dolní Břežany, Zlatníky). 

Dopravní obslužnost je zajištěna dostatečně. Žáci vystupují a nastupují do autobusu buď na zastávce U školy, 

nebo na zastávce Zvole (u rybníka). Bohužel musejí přejít frekventovanou vozovku, na jejíž nebezpečí jsou 

neustále upozorňováni. Ve velké většině jsou ale přiváženi rodiči auty. 

V Ohrobci jsou žáci také přiváženi rodiči auty, mají ovšem možnost přijet i autobusem. I zde musejí přejít silnici 

po přechodu, pokud přijíždějí od Zvole. 

První příjezd žáků: 6.30 hod. ve Zvoli, resp. 7.00 v Ohrobci – přicházejí do družiny. 

Poslední odjezd žáků: 17.00 hod.  

 

Družina 

 

Družina o kapacitě 138 žáků je využívána třemi ročníky. Žáky 4. tř. přijímáme ve výjimečných případech 

vzhledem k naplněnosti oddělení mladšími dětmi. Na začátku školního roku je účast v ŠD projednávána s rodiči 

individuálně. Dvě oddělení družiny jsou umístěna v tzv. polyfunkčním domě na adrese J. Štulíka 13., jedno 

oddělení zůstává ve škole v 2. C, dvě jsou umístěna v budově tělocvičny v Ohrobci. 

Ranní družina je otevřena od 6.30 hod. ve Zvoli, resp. od 7.00 v Ohrobci, pro všechny žáky, ať jsou do 

odpolední družiny přihlášeni, či nikoli. Končí v 7.45, kdy je vychovatelka odvádí do školy, resp. do tříd 

v Ohrobci. 

Odpolední družina: Paní vychovatelky přicházejí v 11.30. a čekají na děti, které končí v 11.40. Jedna vykonává 

dozor nad žáky, kteří odcházejí po obědě, a to v šatně. (viz Rozvrh pracovní doby a dozorů), druhá před jídelnou. 

Žáci odcházejí po skončení vyučování i s aktovkami k jídelně. Jakmile se naobědvají, odcházejí do šatny, kde se 

shromažďují a připravují na odchod do družiny, případně domů. To samé platí pro žáky, kteří měli vyučování 5, 

resp. 6 hodin. Žáci, kteří odcházejí výjimečně hned po obědě, musejí mít písemnou omluvenku s podpisem 

zákonného zástupce a datem, na které omluvenka platí. Pokud se tak děje pravidelně, je to uvedeno v zápisním 

lístku. 

Družina odchází ven ve 13.15 po odchodu a odjezdu prvních dětí. Přichází v 15.00 hod. Mezi touto dobou nelze 

děti ve škole vyzvednout. Odchody dětí na kroužky se řídí rozpisem, viz výše. 

Družina plní během roku naplánované akce – viz celoroční plán činností. V jejím rámci se také odehrávají 

některé kroužky: výtvarný kroužek, flétna, keramika. 

Družina končí v 17.00. Od 17.00 se jedná o placené hlídání dětí za poplatek 200,- Kč za každou započatou 

hodinu. 

Žák je do družiny zapsán v okamžiku odevzdání řádně vyplněné přihlášky. Úplata za ŠD I. pol. je splatná 30. 9. 

a za II. pol. 28. 2.  

 

Škola 

 

Škola je otevřena 20 min před začátkem vyučování.  

Začátek dopoledního vyučování:  8.00 hodin 

Ukončení dopoledního vyučování: 13.30 hodin  

Začátek odpoledního vyučování:  12.35 hodin (letos není) 

Ukončení odpoledního vyučování: 14.10 hodin (letos není) 

 

Vyučovací hodina: 45 min. 

1. hodina: 8.00 – 8.45 

2. hodina: 8.50 – 9.50 

3. hodina: 10.00 – 10.45 

4. hodina: 10.55 – 11.40 
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5. hodina: 11.50 – 12.35 

6. hodina: 12.45 – 13.30 

Odpolední vyučování: (letos není) 

6. hodina: 12.35 – 13.20 

7. hodina: 13.25 – 14.10 

 

Způsob výuky: tradiční se zavedením některých netradičních a alternativních prvků, např. projektové 

vyučování, používání aktivizujících metod (mimo jiné s pomocí interaktivních tabulí), rozvíjení samostatného 

myšlení s využitím různých didaktických her, metody a techniky dramatické výchovy, tvořivá škola. Pravidelně 

jsou zařazovány relaxační chvilky.  

Žáci 1. tř. mají max. 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 2. – 3. tř. mají max. 5 hodin v jednom sledu, žáci 

4. – 5. tř. mají max. 6 hodin v jednom sledu. 

 

Přestávky: následují po 45 min. vyučovací hodině, a to v tomto pořadí: 1. přestávka 10 min., 2. přestávka 20 

min., 3. přestávka 10 min., 4. přestávka 10 min. 5. přestávka 10 min. Mezi 6. a 7. hodinou (odpolední vyučování) 

5 min. Za hezkého počasí chodí děti před budovu na školní zahradu. V polední pauze před odpoledním 

vyučováním žáci nesmějí opustit školní budovu, pokud jejich třídnímu učiteli nebyla doručena příslušná žádost 

od zákonných zástupců. 

 

Režim práce s počítačem 

 

1. Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro žáky 4. tř. ve výuce informatiky. 

2. Kromě toho v počítačové učebně probíhá výuka angličtiny. 

3. Počítače jsou umístěny v odborné pracovně. V učebně je celkem 15 stolů s 15 žákovskými pracovními 

stanicemi, resp. 11 notebooků v ohrobecké 4. třídě. 

4. Pravidla odborné učebny jsou určena zvláštním řádem. 

 

Režim stravování 

 

1. Obědy jsou dováženy do výdejen ve Zvoli a Ohrobci z vývařovny v MŠ Zvole. 

2. Obědy jsou vydávány v době od 11.30 do 14.00 hodin, doba, po kterou žák konzumuje oběd, není 

vymezena. 

3. Chování ve školní jídelně řeší školní řád. 

 

Zásobování vodou, pitný režim 

 

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

vodovodu. Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje, resp. jiného nápoje, který se vaří ve školních výdejnách 

a který je žákům k dispozici v jídelně a v 1. patře v obou budovách. 

2. Žáci mají možnost napít se podle svých potřeb. 

 

Podmínky pohybové výchovy 

 

1. Na I. stupni probíhá koedukovaná tělesná výchova ve třídách stejného ročníku. Některé početné ročníky 

jsou rozděleny na dvě skupiny. 

2. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy. 

3. 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 5–10minutová fáze na uklidnění. 

4. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku ve 2. a 3. třídě. 

5. Výuka bruslení probíhá ve všech ročnících v zimním období, jelikož škola má v tomto směru ideální 

umístění vedle rybníku, zároveň si škola několikrát do roka pronajímá zimní stadion v Černošicích. 

6. Turistika je prováděna především na školách v přírodě, dále v rámci mimoškolních akcí (viz plán akcí), 

dopravní výchova probíhá ve všech třídách úměrně věku žáků v rámci všech předmětů, jednou za rok je 

pořádán dopravní den a jízda zručnosti, účastníme se programu Pohádkový semafor. 

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. V rámci zájmové činnosti nabízíme 17 různých sportovních kroužků. 
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9. O přestávkách mohou žáci většiny tříd využívat relaxační koutek s kobercem a hračkami, žáci všech tříd 

mají možnost volného pohybu po chodbách, v období duben–říjen (dle počasí) mohou žáci o velkých 

přestávkách pobývat na školní zahradě. 

10. Ve třídách se pravidelně větrá. 

 

Hluk 

 

1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. 

2. 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 

1 Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni provozních 

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

Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí školnice. 

2 Úklid je prováděn v následujícím rozsahu odpovídajícím platným normám: 

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

b. denně umytím umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů za použití čisticích prostředků 

s dezinfekčním účinkem 

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

umýváren a záchodů, 

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

e. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, 

f. malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji. 

3 Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 

Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, 

hlodavců a dalších živočichů ve škole by byl proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. 

 

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 je v rámci pracovní 

náplně pověřena školnice, zajišťuje nákup a evidenci, je pověřena i přidělováním a kontrolou používání. 

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. V letošním roce nemáme ve škole žádné žáky se zdravotním postižením ve smyslu invalidity, je zde však 

několik žáků se zdravotním postižením zařazených do režimu speciálního vzdělávání. Pro ty jsou 

vypracovány PLPP, resp. IVP, některým jsou poskytovány služby asistentů pedagoga. U dalších žáků 

s dysfunkcemi spolupracují učitelé s PPP a konzultují s ní postupy při výuce. Postupujeme dle vyhlášky 

27/21016 Sb. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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 

ve ŠVP . 

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

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 se 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 s údržbářem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 

8. Vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých 

svalových skupin. 

 

Mimoškolní akce žáků 

 

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

dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě, vyhláška č. 106/2001 
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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. 

 

Osvětlení 

 

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro ochranu před oslněním a 

pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé 

osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny. Ve všech prostorách školy 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. 

2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny), je 

zraková pohoda zajištěna umístěním obrazovek tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo 

svítidlem, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, 

vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. 

 

Větrání 

 

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. 

 

Vytápění 

 

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

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

vzduchu neklesá pod 16º C, v jídelně a dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18º C, na toaletách 

pod 16º C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 

60 %. 

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

následujících dnech pod 18º C, nejméně však na 16º C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách 

v jednom dni pod 16º C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. 

3. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26º C. K její regulaci jsou v oknech instalovány 

okenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších 

mikroklimatických podmínek.  

 

Vybavení školy 

 

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

zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna, dvě šatny, dvě WC 

oddělené pro hochy a dívky, umývárny přístupné z obou šaten, každá s jedním umyvadlem a dvěma 

sprchami. V Ohrobci je tělocvična vybavena svítidly s bezpečnostními kryty, okna jsou ve výšce pod 

stropem, podlaha litá speciálně pro tělocvičny. I zde je nářaďovna, dvě WC se sprchami a umývárny 

přístupné z obou šaten.  

2. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 

3. Zábradlí splňuje požadavky norem. 

4. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm. U tělocvičny jsou dveře 900 mm a 

dveře 1800 x 2100 mm. 

5. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s pitnou vodou. 

6. Ve všech prostorách školy jsou podlahy opatřeny PVC, parketami nebo dlaždicemi. 

7. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na začátku i 

v průběhu školního roku. 

8. Centrální lékárničky jsou umístěny ve sborovnách školy, další lékárničky jsou umístěny v tělocvičnách. Ve 

sborovně jsou také příruční lékárničky, které si berou s sebou učitelé při pohybu mimo budovu. U lékárniček 

se nachází traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje určená osoba (viz rozdělení 

úkolů ze srpnové pedagogické rady) vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a 

požadavků vyučujících. 
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Jedy, nebezpečné látky 

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány. 

2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport zkontrolují čistotu těchto ploch, případné 

znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školnici, která zajistí odstranění závad. 

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

alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí zaměstnanec OÚ. Tráva je sekána v intervalech, které zamezují 

výskytu kvetoucích trav.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně na místě trvale přístupném všem zaměstnancům 

školy. 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 dodatků. 

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

4. Kontrolu plnění ustanovení této směrnice provádí statutárním orgán školy (ředitelka).  

5. Směrnice nabývá účinnosti dnem:  1. 9. 2019 

 

 

         Mgr. Lucie Strejcová 

Ve Zvoli dne: 28. 8. 2019       ředitelka školy 


