Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
Organizační řád školy
Část 3. Provozní řád
Číslo směrnice:
Vypracoval:
Schválil:
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

03/17
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy
28. 8. 2017
1. 9. 2017

I. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a
na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí
vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je součástí organizačního
řádu školy.

II. Údaje o zařízení
adresa:
T. G. Masaryka 678, Šluknov
telefon:
412 386 395
IČO:
49888579
ředitel:
Mgr. Renata Sochorová
zástupci ředitele:
1. stupeň
Mgr. Lenka Líbalová
2. stupeň
Mgr. Gabriela Krebsová
kapacita školy:
610 žáků

III.

Režim dne

Provoz školy pro žáky od 6.40 do max. 17.00 hodin.
Dojíždění žáků  dojíždějící žáci překonávají maximální vzdálenost 11 km z okolí. Doprava
vlakem, autobusem (z přilehlých obcí). Žákům, kteří dojíždějí, je umožněno čekat na začátek
zahájení vyučování ve školní družině či školním klubu.
Školní družina a školní klub

ranní provoz
odpolední provoz

od 6.00 do 8.00 hod.
od 11.30 do 16.30 hod.

Venkovní pobyt při vhodném počasí odpoledne – sportovně rekreační činnosti, dopravní
výchova, prvky branné výchovy, soutěže, výlety po okolí, exkurze.
Vyučování

zahájení výuky
v 8.00 hod.
konec výuky
maximálně v 16.05 hod.
V jednom bloku se v ročnících I. i II. stupně vyučuje maximálně 6 vyučovacích hodin. Délka
vyučovací hodiny činí 45 min. Při odpolední výuce lze vyučovací hodiny spojit do
dvouhodinového bloku – jedná se zejména o Pvp, Tv, Vv.
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Žáci z budovy 722 mohou pobývat za pěkného počasí a to zejména o velkých přestávkách na
dvoře školního areálu.
V budově školy lze využívat pro relaxaci chodby, aulu, popř. tělocvičnu.
Škola využívá pro efektivnost vyučovacího procesu velký počet odborných učeben. S tím je
spojena frekvence střídání pracovních míst a to především u žáků 2. stupně. Jsou využívány
počítačové a interaktivní učebny. Žáci 1. stupně mění pracovní místo hlavně při výuce tělesné
výchovy a informatiky.
Přestávky
Jsou desetiminutové, hlavní přestávka je dvacetiminutová (tato přestávka je zařazena po druhé
vyuč. hodině), přestávky v odpoledním bloku jsou pětiminutové.
Relaxace žáků o přestávkách je umožňována v rámci provozních možností školy s ohledem
na bezpečnost žáků.

IV.

Přístup do budov

Z bezpečnostních důvodů jsou obě budovy školy uzavřeny.
Zákonným zástupcům žáků je volný přístup do obou budov školy umožněn v době
konzultačních odpolední (zpravidla čtvrtek 15.00–16.00 hod. a třídních schůzek). Přístup do
kanceláře školy je možný ve dnech výuky od 7.00 do 14.30 hod. V případě individuálně
sjednané konzultace nebo v případech nezbytně nutných se každá návštěva hlásí v kanceláři
školy a na vedlejší budově v Žižkově ulici po zazvonění u vchodu do budovy pověřenému
pracovníkovi, kteří návštěvu zprostředkují.
Z bezpečnostních důvodů není možný volný pohyb zákonných zástupců v budovách školy bez
doprovodu zaměstnance školy. Výjimku tvoří doprovod žáka, který ho přivádí nebo odvádí ze
školní družiny.

V. Režim stravování
Škola má vlastní školní jídelnu v odděleném objektu. Je využívána přibližně třetinou všech
žáků školy. Ostatní žáci se stravují doma.
Provoz ŠJ je denně od 11.30 do 14.00 hod.
ŠJ poskytuje stravování i pro cizí strávníky. Jim jsou obědy vydávány před příchodem žáků,
výjimečně během dalšího provozu.

VI. Zásobování vodou, pitný režim
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí
správce veřejného vodovodu. V hlavní budově školy je instalován nápojový automat pro
chlazené nápoje, s nápoji bez kofeinu. Dále mohou všichni žáci školy využít výdej
neochuceného mléka v rámci projektu „Školní mléko“.
Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích.

VII. 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 zásadně v době mimo výuku.
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VIII. Vybavování školy
Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení o
hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem.
Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků.
Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze
č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je
dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu
žáka před tabulí.
Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním
vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu
postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo
k jednostrannému zatížení svalových skupin.

IX.

Údržba školy

1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních
náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány vedoucím
školníkem a vedoucím školního stravování čistící a desinfekční prostředky. Přehled o
nákupu vede hospodářka školy, kontrolu jejich účelného používání provádí vedoucí přísl.
útvaru.
2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním
vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,
pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.
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 je proveden speciální
ochranný zásah odbornou firmou.

X. Pracovní podmínky
1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
2. Škola má zpracovánu směrnici pro přidělování OOPP, které jsou vydávány určenému
okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou
je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka školy, zajišťuje nákup a evidenci.
Přidělování a kontrolu používání zajišťuje vedoucí školní jídelny a vedoucí školník. O
kontrolách vedou záznamy.
3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, ětrání, velikost
a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků daný plošnou
výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.
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4. Žáky školy mohou být i žáci uvedení v § 16 odst. 9 školského zákona. Těmto žákům jsou
ve spolupráci se školským poradenským zařízením poskytována podpůrná opatření, která
mají sloužit k naplnění vzdělávacích potřeb žáka.
5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení
školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání,
vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu a je stanoveno s
ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých
předmětů. Při výuce ped. pracovníci dbají na prevenci jednostranné statické zátěže
vybraných svalových skupin a na správné sezení a držení těla.
6. Velká přestávka je na budově 722 využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo
budovu. Na budově 678 není povrch dvora pobytu dětí venku stále přizpůsoben.
7. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v
učebně, dostatečným větráním, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek,
zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin. Umožňují dětem pít i během
vyučování. Manipulací s žaluziemi a roletami regulují osvětlení třídy. Vedou žáky k
používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky
a ve spolupráci se školníkem zajišťují jejich potřebné výškové nastavení.
8. Na počítačových pracovištích umožňuje volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a
spodní hranou klávesnice opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice je matný, aby na něm
nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách jsou dobře čitelné a
kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu umožňují proměnlivé uspořádání obrazovky,
klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovních stolů je matná.

XI.

Mimoškolní akce žáků

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí
akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb.,
vyhláška č. 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…).
Vede záznamy o předepsaných náležitostech podle charakteru akce (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.)
2. Při organizování mimoškolních akcí se vyučující řídí Sm. č. 23 Organizace školních
výletů a exkurzí, kde jsou stanovena další pravidla a povinnosti.

XII. Osvětlení
1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr
osvětlení je zpravidla zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové
pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami
nebo roletami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť
tabule. 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. Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s
normovými hodnotami a požadavky.
3. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem
osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla
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jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila
na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
4. Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací
jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých
podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny
uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména
podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Obrazovky
svou konstrukcí umožňují posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby uživatele.
5. Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s
normovými požadavky.
6. Pro většinu zrakových činností v zařízeních i provozovnách pro výchovu a vzdělávání se
je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav
rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.
7. Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě
tabulí, na které se nepíše křídou.

XIII. Větrání
1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní
družina a školní klub – jsou přímo větratelné. Na WC v hlavní budově je větrání zajištěno
i vzduchotechnikou.
2. V tělocvičně je větrání zajištěno ventilátory.

XIV. Vytápění
1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách, školním klubu a dalších místnostech
určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22 °C; teplota povrchu
podlahy neklesá pod. 19 °C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16 °C, v jídelně
a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18°C , na záchodech pod 16°C.
2. Orientační kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zabezpečena
pomocí nástěnných či přenosných teploměrů.

XV. Vybavení školy
1. Všechna schodiště jsou označena bezpečnostními pruhy a opatřena zábradlím. Hlavní
budova je bezbariérově upravena.
2. V tělocvičně jsou okna zajištěna sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je
zajištěno. K tělocvičně patří nářaďovna, dvě šatny, dvě WC oddělené pro hochy a dívky,
umývárna je přístupná z šatny.
3. Ve škole se nevyskytují dveře turniketové.
4. Zábradlí splňuje požadavky norem.
5. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody,
na všech WC je studená i teplá voda.
6.

V učebnách a ostatních prostorách určených k výuce jsou podlahy parketové, v budově
722 PVC, laminát, na chodbách je dlažba.

7. Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou ve sborovnách
(2. stupně, sborovna stará a nová budova 722), v dílně školníků (bud. 722 a bud. 678), v
tělocvičně, v plynové kotelně a v kanceláři školní jídelny. U lékárniček je umístěn
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traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zástupkyně pro I. st.
vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků
vyučujících.
Jedy a nebezpečné látky
1.

Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Správce
kabinetu chemie absolvoval příslušná školení a je odborně způsobilý k práci s těmito
látkami.

2.

Pro látky s nebezpečnými vlastnostmi jsou k dispozici bezpečnostní listy a zpracována
pravidla pro nakládání s nimi.

3. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující
tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny kontrolují
čistotu těchto ploch, případné znečištění hlásí školníkovi, který zajišťuje odstranění závad.
3.

Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy. Pokos trávy
provádějí školníci. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích
trav.

XVI. Psychohygienická opatření
1. Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi


Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní
vyučující, především učitele TV.



Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy,
posilující kladnou motivaci.



Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní
stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost,…)



Objektivně seznamují zákonné zástupce se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné
nároky na dítě.



Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.
2. Výchova ke zdraví

 Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují
přiměřené oblečení.
 Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a
předají rodičům.
 V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují
žáci z více tříd, či škol.
 Žákům, kteří mají zdravotní obtíže, umožní třídní učitelé na základě doporučení lékaře,
užívat dvojí učebnice.
 Třídní učitelé vedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.
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3. Výchova k pohybu


Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu
k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.



Činnost ŠD a ŠK budou vychovatelé směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí.



V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných
chvilek, dechových cvičení.



Ve spolupráci se zákonnými zástupci usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní
činnosti s tělovýchovným zaměřením.



Škola disponuje třemi tělocvičnými sály, vlastním venkovním hřištěm s umělým
povrchem a možností využívat nedaleký sportovní stadion. Tělocvična školy je plně
vybavena potřebným sociálním zázemím včetně umyvadel a sprchami s teplou vodou.



Kapacita venkovního školního hřiště je 25 osob pro běžnou výuku, hřiště je vybaveno pro
košíkovou, volejbal, nohejbal a tenis.



Do rozvrhu je tělesná výchova zařazována s ohledem na provozní možnosti tělocvičny,
počet hodin Tv činí 2 hodiny týdně ve všech ročnících.



Harmonogram vyučovací hodiny Tv – nástup, rozcvička, výklad činnosti, hlavní činnost,
posilovací nebo herní chvilka podle zátěže v hlavní činnosti, nástup k ukončení hodiny
s hodnocením činnosti.



Výuka plavání může probíhat v krytém plaveckém bazénu v Rumburku. (Podle platného
ŠVP).



Tělovýchovné prvky ve vyučovacích hodinách  převládají na 1. stupni a jsou trvalou
součástí každé vyučovací hodiny s převahou sedavé činnosti.



Mimoškolní využití tělovýchovných zařízení pro tělovýchovu je limitováno provozními
možnostmi školy.



Venkovní školní hřiště – provoz je upraven v pravidlech užívání.

Závěrečná ustanovení
1. 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 doplňků.
3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.
4. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou ředitelkou školy pověřeni všichni
vedoucí zaměstnanci.
5. O kontrolách provádí písemné záznamy.
6. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 18. 2. 2013. Uložení směrnice v archivu
školy se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.
7. .Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2016
28. 8. 2017

Mgr. Renata Sochorová
zást. řed. školy
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Plnění norem
velikost areálu školy

7014 m²

velikost učeben

6068 m²

velikost uč. PC

68 m²

velikost učebny pro praktické vyučování

52 m²

zastavěná plocha pozemku školy objekty

4026 m²

velikost pozemku školy
zastavěná plocha
školy objekty

hodnota požadovaná normou

hodnota dosahovaná školou

min. 34 m2 na žáka

13,11 m²

pozemku min. 4,6 m2 na žáka

6,6 m²

učebny

min. 1,65m2 na žáka

2,26 m²

odborné pracovny, PC učebny

min. 2 m2 na žáka

2,26 m²

učebna praktického vyučování min. 4 m2 na žáka

4 m²

tělocvična

min. 8 m2 na žáka

8,7 m²

jídelna

min. 1,2 m2 na žáka téže
směny

šířka kóje šaten

1500 mm

2,53 m²

1 záchodová kabina

pro 80 chlapců

18

pro 20 dívek

6

1 hygienická kabina

pro 80 dívek

60

1 pisoárové stání

pro 20 hochů

10

1 umyvadlo u WC

pro 20 žáků

16

šatna pro Tv

min. 18 m2

19 m²

šířka chodby

min. 2200 mm s učebnami po
jedné straně

2300

24. 8. 2017

Mgr. Renata Sochorová
zást. řed. školy
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