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1. 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 tento 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. 
 

2. Základní údaje o zařízení a popis školy 
Název školy: Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace ( „škola“) 
Typ školy:  neúplná základní škola 1. - 5. ročník 
Zřizovatel:  Obec Strachotice, okres Znojmo 
Adresa:  Strachotice 71, 671 29 
Telefon:  515235529 
E-mail:   zsstrachotice@gmail.com 
Web:   http://www.zsstrachotice.cz/ 
IČ:   71000917 
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PROVOZNÍ ŘÁD 

Č.j. 147/2015 

Vypracoval ředitel školy Mgr. Karla Marešová 

Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 

Platnost organizačního řádu 25. 08. 2015 

Účinnost organizačního řádu 01. 09. 2015 

Mgr. Karla Marešová - podpis 
 

 

Razítko školy 
 
 
 

 

mailto:zsstrachotice@gmail.com
mailto:zsstrachotice@gmail.com


Zařazení do sítě: 1. 9. 1996 
Ředitel školy:   Mgr. Karla Marešová 
Kapacita ZŠ:  100 žáků 
Kapacita ŠD:  50 žáků 
Počet tříd:  5 
Počet žáků ve třídě:  10 až 23 
Počet oddělení ŠD: 2 
Počet kabinetů:  2 
Počet skladů:  2 
Počet tělocvičen: 1 
Ředitelna:  1 
Sborovna:  1 
Sportovní hřiště: 1 
Školní zahrada:  1 
Půdní prostory:   nevyužity 
Kotelna:  umístěny v přístavbě, vchod ze školního hřiště 
 

3. Režim dne 
 Vyučovací hodiny                       Provoz školní družiny 

1. hod. 07:45 – 08:30  Pondělí 06:30 – 7:25 11:25 – 15:30 

2. hod. 08:40 – 09:25  Úterý 06:30 – 7:25 11:25 – 15:30 

3. hod. 09:45 – 10:30  Středa 06:30 – 7:25 11:25 – 15:30 

4. hod. 10:40 – 11:25  Čtvrtek 06:30 – 7:25 12:20 – 15:30 

5. hod. 11:35 – 12:20  Pátek 06:30 – 7:25 11:25 – 15:30 

 
 Školní budova se otevírá 7.25 –7.45 hodin (při špatném počasí se škola otevírá dříve). V jinou 

dobu vstupují žáci do budovy po zazvonění u hlavního vchodu. 
 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do třídy. Do 

7.40 hod. musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku. 
 Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, opustí školu ihned po skončení vyučování. 
 Do ŠD přichází žáci ihned po skončení vyučování (předává pí. učitelka vyučující poslední hodinu).  
 Do školní jídelny přechází žáci se ŠD nebo samostatně a dodržují zásady silničního provozu. 
 Žáci, kteří přicházejí do volnočasových aktivit se scházejí se 5 minut před zahájením činnosti před 

školní budovou. Vstupují do budovy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází 
k hlavnímu vchodu. Po ukončení ihned školu opustí. 

 Přechody do jiné třídy, tělocvičny, na sportovní hřiště nebo zahradu se dějí pod dozorem učitele. 
Do hodin TV přichází žáci ve cvičebním úboru a dodržují provozní řád tělocvičny a školního hřiště. 

 Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, na školním hřišti 
nebo školní zahradě. 

 
Délka vyučovací hodiny: 45 minut 
Přestávky mezi vyuč. hod.: malá 10 minut, velká 20 minut po 2. vyučovací hodině (při pěkném 

počasí velká přestávka na škoním hřišti) 
Počet hodin v jednom sledu: 1. - 5. ročník 5 hodin s přihlédnutí k základnímfyziologickým 

potřebám 
Tradiční způsob výuky:  Školní vzdělávací program pro ZV – Škola pro život 
Jazyková výuka:  základy anglického jazyka  
Střídání pracovních míst: při výuce tělesné výchovy, praktických činností, hudební výchovy a 

informatice 
Práce na PC, počet hodin: PC využívány k výuce některých předmětů, počet hodin v jednom 

sledu 1 až 2 hod., výuka informatiky 1 hod. týdně, další využití PC dle 
rozpisu - jedna až dvě hodiny v týdnu při dodržování zásad 
počítačové učebny 



Režim pracovních činností:  1. až 5. ročník – 1 hodina týdně (zaměření podle osnov), možnost 
očisty, pozemky - individuální ošacení  

Relaxační koutky: tělocvična, karimatky, školní hřiště - lavičky k odpočinku a školní 
zahrada 

Plavecký výuka:   40 hod. během 1. stupně 
Provoz aktivit žáků:  denně 14:00 - 15:30 hod. 
 
Dojíždění žáků: 
Maximální vzdálenost 3 km 
Druh dopravy autobusová 
 
Školní družina: 
Využívá prostory dvou tříd v prvním poschodí, částečně i třídu v přízemí a prostory tělocvičny. Při 
pobytu venku využívá školní družina školní hřiště a školní zahradu. Stravování zajišťuje školní jídelna 
v Micmanicích při MŠ Strachotice, okres Znojmo. Délka přechodu 20 minut.  
 

4. Mimoškolní akce žáků 
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 – souhlas rodičů s účastí dítěte, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob 
zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, úrazové pojištění. 
 

5. Podmínky pohybové výchovy 
Vyučování tělesné výchovy se provádí dle rozvrhu a rozpisu v tělocvičně, při dodržování provozního 
řádu tělocvičny a na školním hřišti, při dodržování provozního řádu školního hřiště. Hodiny jsou 
zařazeny tak, aby odpovídaly hygienickým požadavkům. V týdnu má každý ročník dvě hodiny, 
souměrně rozloženy. 
Ve škole je jedna menší tělocvična o rozměrech 8,60 x 6,90 m s nářaďovnou a školní hřiště. 
Tělocvična je vybavena běžných sportovním nářadím a náčiním, které se pravidelně kontroluje a 
udržuje v čistotě.  
Škola využívá nabídky plavecké školy, žáci se účastní vyúky plavání, tak aby splnili 40 hod. během 1. 
stupně. Do ostatních hodin se učitelé snaží dle možností vkládat tělovýchovné chvilky.  
 
Harmonogram hodiny: 
1. Žáci se převlékají ve třídách. 
2. Na začátku každé vyučovací hodiny probíhá zahřátí žáků a rozcvičení. 
3. Hlavní část, dle základního učiva tělesné výchovy. 
4. Zklidnění žáků. 
5. Po odchodu z tělocvičny se žáci převlékají opět ve třídách. 
 

6. Volnočasové aktivity žáků 
 Nabízíme žákům nejrůznější volnočasové aktivity sportovní, umělecké, rukodělné, jazykové - 

vedené nejen našimi pedagogy a zákonnými zástupci žáků, žáci mohou využívat i nabídky 
Střediska volného ve Znojmě. 

 Organizujeme na škole akce pro žáky i jejich rodiče a soutěže. 
 

7. Údržba školy 
 Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni 

provozního zaměstnance. Přehled o nákupu a výdeji čistících prostředků včetně dezinfekčních 
prostředků vede uklízečka, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání.  

 Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 108/2000 Sb: 



- Denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topných těles a 
klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků,  

- denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových 
mušlí a záchodů,  

- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním 
umýváren a záchodů,  

- nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,  
- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,  
- malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji.  
- 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 je proveden speciální ochranný zásah 
odbornou firmou. 

  
8. Pracovní podmínky 

 Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 
 Škola má zpracovánu směrnici pro osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány 

určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  
 Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání a 

velikost. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou 
místnosti ve smyslu vyhlášky.  

 Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky 
školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad 
stanovených ve vzdělávacích programech. 

 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, 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 školnicí zajišťují potřebnou 
výměnu za větší velikosti. 

 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. 

 
9. Režim stravování (pitný režim) 

Svačina:  
9.25 - 9.45 hod. 
Stravování: 
Vlastní - po skončení vyučování, nebo ve školní jídelně při MŠ Strachotice, okres Znojmo 
v Micmanicích (náhradní stravování). Doba vydávání oběda od 12.45 - 13.15 hod.  
Pitný režim: 
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce 
veřejného vodovodu. Vlastní pitný režim - v každé třídě mají žáci možnost odkládat své piti na určené 
místo a podle potřeby se kdykoli napít i během vyučování. Distribuce školního mléka a ovoce do škol. 
Ve školní družině vlastní pitný režim. 
 

10. 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. Hluk zvenčí žádný. 
 



11. Osvětlení 
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zleva a 
shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce). Pracoviště u PC jsou 
umístěna tak, že žáci nejsou oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlí 
na zobrazovací jednotce. Pro ochranu před oslněním při práci s PC je okno opatřeno žaluziemi. 
Vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 
učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení. Umělé osvětlení lze použít jako 
doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími 
otvory. 
 

12. Mikroklimatické podmínky 
 Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – 

jsou přímo větratelné. 
 V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny jsou okna zajištěna proti rozbití v důsledku 

průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. 
 Průměrné hodnoty teplot se řídí vyhláškou č. 410/2005 SB., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení- příloha č. 3, tabulkou č. 2) 
 Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve třech po sobě následujících 

dnech pod 18 
o
C, ne však méně než 16 

o
C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v 

jednom dni pod 16 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání zastaven. 

 Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC 
nebo kdy je výsledná teplota vyšší než 31 oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné 
náhradní opatření pro žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. 

 Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve 
výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 
 

13. Vybavení školy 
 Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti úrazu. 
 V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken 

je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem.  
 Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 
 Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 800 mm.  
 Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné studené 

vody. Teplá voda se nachází na WC v přízemí, na WC chlapců v prvním poschodí (sprchovací 
kout) a v kuchyňce. 

 Podlahy v učebnách a kabinetech jsou opatřeny PVC , chodby a společné prostory jsou opatřeny 
dlažbou. 

 Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně. Ve sborovně je umístěn traumatologický plán a 
seznam obsahu lékárničky. Obsah doplňuje pověřený pracovník (Mgr. Bohumila Bajglová) vždy k 
zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 
 

14. Jedy, nebezpečné látky 
 Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu 

chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do 
kterých nemají žáci školy přístup.  

 Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány 
předepsaným způsobem. V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně je zajištěna likvidaci 
tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny. 

 Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné 
výchovy a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch. Případné znečištění nebo 
výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí uklízečce, která zajistí odstranění závad. 



 Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny 
ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník a je prováděn v intervalech, které zamezují 
výskytu kvetoucích trav.  
 

15. Psychohygienická opatření 
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 rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na žáka.  
 Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části. 
 
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 
 Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvojí 

učebnice. 
 Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. 
 
Výchova k pohybu 
 Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, 

dostatečný spánek, zdravá výživa). 
 Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a 

zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti. 
 Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody. 
 V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek, 

dechových cvičení. 
 Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé žáky k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným 

zaměřením. 
 

16. Závěrečná ustanovení 
1. Provozní řád je platný s účinností od data uvedeného v záhlaví do vydání řádu nového. 
2. Ruší se předchozí znění „Provozního řádu“ č. j.: 231/12 ze dne 01. 9. 2012.  
3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  
4. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem 

zaměstnancům školy.  
5. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců 

školy.  
 
 
 
 
 
 
 


