Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou,
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IČ 75023024

tel. 567 219 230, 567 229 176, e-mail:skola@zsluka.net, www.zsluka.net

Provozní řád ZŠ

Údaje o zařízení
a)

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace,
Školní 177, 588 22
IČO:
750 230 24
Zřizovatel: Městys Luka nad Jihlavou
Telefon: ZŠ 567 219 230
ŠD 723 257 768
ŠJ 567 219 215

b) Typ školy: Základní škola a Mateřská škola
c)

Kapacita: ZŠ – 320 žáků
MŠ – 129 dětí
ŠD – 75 žáků
ŠJ – 500 jídel

d) Zájmové činnosti obsažené v ŠVP školy:
sportovní kroužky (badminton, stolní tenis, florbal, tenis), taneční kroužek, čtenářský
kroužek, přírodovědný kroužek
e)

Nepovinný předmět:
náboženství

f)

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy
 stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně
 v MŠ jsou organizovány společné činnosti pro rodiče a děti (např. besídky, akademie
apod.)
 pronajímání školní tělocvičny
 v tělocvičně víkendové a prázdninové sportovní soutěže pro děti
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1. Úvodní ustanovení
Provozní řád je součástí organizačního řádu školy.
2. 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.
3. 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 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění pozdějších předpisů a novel
vyhláškou č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz
škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
a novel
vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a novel
nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů a novel

4. Učebny a prostory pro vyučování
Škola disponuje třinácti kmenovými učebnami, z toho 8 kmenových učeben je na 1. stupni, 5
učeben na 2. stupni. Mimo to jsou k dispozici tyto odborné učebny a prostory:

1 učebna informatiky

1 učebna fyziky a chemie

1 tělocvična

hřiště

2 školní zahrady
Místnosti pro školní družinu: škola má tři oddělení družiny umístěné v kmenových
učebnách pro 1. stupeň.
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Místnost pro školní jídelnu: škola má vlastní školní jídelnu pro všechny žáky školy
s počtem míst 84, což kapacitně dostačuje požadavkům stravujících se žáků při výdeji oběda
v etapách dle ukončení výuky. Jídelna poskytuje stravování pro cizí strávníky.
Tělocvična: škola má jednu tělocvičnu umístěnou mimo areál školy. Vybavení tělocvičny
odpovídá potřebám žáků a hygienickým požadavkům. Nářadí v tělocvičně je pravidelně
revidováno. Škola tělocvičnu poskytuje v odpoledních a večerních hodinách mimo potřeby
školy.
Šatna: šatna je umístěna při vstupu do budovy školy zadním vchodem. Je vybavena šatními
klecemi
Stěny, podlaha, zařízení místností mají nelesklý povrch, podlahy v učebnách a kabinetech
jsou pokryty linoleem, chodby, šatny a hygienická zařízení dlažbou. Hygienická zařízení jsou
obložena dlaždicemi v odpovídající výši, v šatnách jsou nainstalovány obkladové panely.
Stěny chodeb jsou chráněny emailovými nátěry v odpovídající výši.
5. Organizace vyučování
a)

Škola se otvírá v 6:30 pro žáky navštěvující ranní družinu a zaměstnance školy. Ostatní
žáci vstupují do budovy od 7:10 do 7:30. Výuka probíhá dle rozvrhu vyučovacích hodin a
přestávek:
Vyučovací hodiny
1.
07:30 - 08:15
2.
08:25 - 09:10
3.
09:25 - 10:10
4.
10:20 - 11:05
5.
11:15 - 12:00
6.
12:10 - 12:55
7.
13:05 - 13:50
8.
14:00 - 14:45
9.
14:55 - 15:40
10. 15:50 - 16:35
Školu uzavírají provozní zaměstnanci po ukončení všech zájmových činností, ZUŠ a
dalších akcí.

b) Dojíždění dětí:
spádová oblast: Bítovčice, Otín, Svatoslav, Předboř
druh dopravy: autobus, vlak, kolo, auto (rodiče)
čas prvního příjezdu žáků:
čas posledního odjezdu žáků:

7:10
17:10 (směr Bítovčice)

c) Začátek školního vyučování – 7:30
Školní družina:

ranní 06:30 – 07:15

dopolední

11:05 – 16:00
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d) Ukončení vyučování – dle rozvrhu jednotlivých tříd
e)

Vyučovací hodina
 délka 45 min.
 způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní - bloková výuka)

f)

Frekvence střídání pracovních míst při výuce:
 1. – 5. tř. podle potřeb žáků
 6. – 9. tř. podle potřeb žáků, v průběhu dne výuka v různých učebnách

g) Počet hodin v jednom sledu:
 1. – 5. tř. 4 až 6 hod.
 6. – 9 tř. 6 hod.
h) Přestávky:
zařazení v režimu: mezi jednotlivými vyučovacími hodinami,
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
délka trvání:
08:15 – 08:25
09:10 – 09:25
10:10 – 10:20
11:05 – 11:15
12:00 – 12:10
12:55 – 13:05
13:50 – 14:00
14:45 – 14:55
15:40 – 15:50

možnost pobytu venku:
 velké přestávce a o polední přestávce
 relaxační plochy v areálu školy
využívání venkovních relaxačních ploch a školní zahrady:
 pracovní vyučování, výtvarná výchova
i)

Režim práce s počítačem:
 zařazení v rozvrhu – podle tříd
 při práci s počítači sledovat počet vyučovacích hodin a zařazení přestávek v práci

j)

Režim pracovního vyučování:






zařazení podle tříd
délka trvání v jednom sledu – max. 2 hod.
přestávky podle rozvrhu
možnost očisty – ano
používání osobních ochranných pracovních prostředků – podle pokynu vyučujícího
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6. Režim stravování včetně pitného režimu
a)

Stravování








způsob zajištění oběda – vlastní jídelna
doba vydávání oběda – od 11:05 do 13:30
možnost doplňkového občerstvení – není
režim školních svačin (způsob zajištění) – vlastní
škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
doba vymezená pro konzumaci oběda žáka – 30 minut
stravování cizích strávníků – čas pro ně vyhrazený: 11:30 – 12:00 a 12:30 – 13:00

b) Pitný režim
 zajištění pitného režimu – školní jídelnou, vlastní
 druh nápojů – čaj, šťávy, džusy, mléko
 frekvence podávání a způsob – 2x denně, případně nápoje z várnic dle potřeby,
odpoledne nápoj ve varnici pro ŠD
 manipulace s nápoji – ve várnicích, mléko v kartonových obalech
 instalace automatů s nápoji – není
7. Podmínky pohybové výchovy















počet a kapacita tělocvičen – 1
prostory pro cvičení – posilovny, cvičební sály apod. – 0
vybavení tělocvičen dostačující
hygienické zařízení – ano, možnost očisty
vybavení šaten – lavice, věšáky
počet a kapacita hřišť – 2
zařazení hodin tělesné výchovy – v rozvrhu
počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících – 2 h, harmonogram hodiny –
podle pedagogických zásad
výuka plavání, podmínky výuky event. jiné zařazení tělesné aktivity, pro žáky 3. a 4.
třídy PLAVECKÁ ŠKOLA Jihlava, lyžařský výcvikový kurz 7.tř., den na sněhu
1.stupeň, lyžařské závody ve Velkém Meziříčí, orientace v terénu, turistické výlety a
vycházky
tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách (pomůcky, literatura) zajišťuje vyučující individuálně při hodinách podle potřeby
využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě, možnost pohybové aktivity v areálu
školy
zařazení prvků otužování – kontrola teploty v místnostech, kontrola oblečení dětí,
pravidelné větrání, pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, TV, vycházkách
mimoškolní využití zařízení na pohybovou aktivitu – sportovní a taneční kroužky
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8. Výchova ke zdravému životnímu stylu
Školní vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s moderními poznatky v oblasti
zdravého života a životního stylu. Náplň je přenášena do výuky vhodným způsobem pro
jednotlivé předměty a pomocí zpětné vazby je zjišťováno naplňování jednotlivých požadavků.
9. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Pracovní podmínky: Ve škole není žádné rizikové pracoviště. Učebny splňují požadavky na
osvětlení, větrání, vybavení. Ve třídách jsou lavice a židle ve vhodné velikosti (možné upravit
dle požadavků dětí – lavice i židle jsou výškově nastavitelné). Vedení žáků k správnému
sezení a držení těla přispívá k prevenci jednostranné zátěže určitých svalových skupin.
Teplota vzduchu: Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené
k trvalé činnosti jsou v období snížené teploty vytápěny na předepsanou teplotu. Ve třídách
jsou teploměry ke sledování teploty ve třídách. Škola má zajištěnu regulaci proti pronikání
slunečního záření okny místnosti pomocí žaluzií.
Osvětlení: 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 žaluziemi. V 1. NP zajišťuje celkové osvětlení učebny a
zvlášť tabule umělé LED osvětlení. Přisazená LED svítidla jsou kromě učeben umístěná
v šatnách a schodištích. Na chodbách jsou nainstalovány LED podhledová svítidla. Ve 2. NP
a 3. NP jsou v učebnách, na chodbách a schodištích stropní svítidla.
V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna,
učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní 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.
Větrání: Všechny prostory jsou přímo větratelné. Větrání se v učebnách a na chodbách
provádí o přestávkách, v učebnách pak vždy v půlce vyučovací hodiny.
Vytápění: je zajištěno plynovým kotlem, teplota regulována termostatem. Ve všech třídách
jsou teploměry. V učebnách, družině a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je
zajištěna teplota nejméně 20 °C až 22 °C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 °C. Na
chodbách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 °C, na toaletách pod 16 °C.
Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40
až 60 procent.
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.
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Hluk: Škola sama 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, údržba zatravněné plochy) nepřekračuje hygienické limity.
10. Zásobování pitnou vodou
Zdroj pitné vody: Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu zajišťující
Vodárenská akciová společnost. Kapacitně zdroj pitné vody vyhovuje hygienickým
požadavkům školy.
11. Další požadavky
Evidence a registrace úrazů: Škola eviduje úrazy předepsaným způsobem. Drobná poranění
i úrazy jsou evidována v Knize drobných úrazů a v elektronické podobě v prostředí EPIS.
Výkonem této činnosti je pověřen pracovník školy.
Lékárnička první pomoci: Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně. Další lékárničky
jsou ve školní družině a v tělocvičně školy. U lékárniček je umístěn seznam obsahu
lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle
výsledků kontrol a požadavků vyučujících. Léčiva podléhají pravidelné kontrole a jsou
obměňována dle doby expirace.
Poskytování osobních ochranných prostředků: Osobních ochranné pracovní prostředky
jsou vydávány pracovníkům, kterým vzniká nárok dle harmonogramu. Vydávání zajišťuje
hospodářka školy.
12. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních
provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně
desinfekčních, vydávání a pravidelnou kontrolu jejich používání zajišťuje školník. Pevné
odpadky a obaly z plastů jsou ukládány do jednorázových plastových obalů.
Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:
 úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 denně vlhkým setřením všech podlah, nábytku, krytů topných těles, klik, rukojetí
splachovadel, vysypáním košů – 2x denně
 nejméně 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn na WC
 nejméně 2x ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
 nejméně 2x ročně celkovým úklidem všech prostor školy
 malováním průběžně 1x za dva roky, případně dle potřeby
 je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí,
součástí čištění je běžná ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace jako prevence
vzniku infekčních onemocnění
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13. Jiné
Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců
školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky
BOZP.
Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků nebo vydáním nového
aktualizovaného provozního řádu.
Pro případ mimořádné události má škola zpracovaný Plán krizové připravenosti, který je
součástí vnitřních směrnic školy.
Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem
zaměstnancům školy.

V Lukách nad Jihlavou 1. 9. 2020
Mgr. Hana Švaříčková
ředitelka školy

