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Zájmové činnosti školy, kroužky:  
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity včetně víkendů a prázdnin:   

                Pronájem školní tělocvičny 4 x týdně. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje  

                stravování cizích strávníků.    

 

                Využití školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:  

                 pronájem tělocvičen: pondělí až čtvrtek od 16,30 do 21,00  

                 pronájem hřiště: pondělí až čtvrtek od 16,30 do 21,00  

                 Využití školní jídelny: ke stravování pro cizí strávníky a výrobu svačin pro žáky  

                 Školní jídelna vaří pro cizí strávníky a připravuje svačiny pro žáky. Stravování  

                 žáků v době svačin je vymezeno v době od 9,40 do 10,00 a pro cizí strávníky je 

                 vymezena část jídelny v čase od 11,15 do 11,45. Pro hygienu jsou k dispozici  

                 umyvadla s tekoucí vodou, mýdlem a možností osušení rukou. K dispozici jsou  

                 také toalety. 

 

2. Režim dne            
  

         Provoz týkající se aktivit určeným žákům: od 6,00 do 16,30 hod.    

 

         Dojíždění žáků: Většina žáků má trvalé bydliště na území městské části Prosetice, 

                                    část žáků dojíždí z ostatních městských částí nebo z obcí Teplicka. 

                                    druh dopravy: MHD a další veřejní dopravci 

          

         Školní družina: ve školním roce 2015/2016 navštěvují školní družinu žáci 1. – 4 

          roč. podle kritérií stanovených ředitelkou školy. 

               ranní družina: od 6,00 do 8,00  

               odpolední družina: od 11,40 do 16,00 – 17,00 (pondělí a středa – do 17,00, ostatní  

               dny do 16,00, pondělí do 16,30 – v případě, že se děti neúčastní zájmové činnosti) 

               Pobyt venku je realizován denně, v době nepříznivých klimatických podmínek žáci  

               zůstávají v prostorách školní družiny nebo v jiných prostorách školy. 

 

        Začátek vyučování: vyučování začíná v 8,00 

 

        Ukončení vyučování: 2x týdně bude probíhat odpolední výuka 

        úterý a čtvrtek -   vyučování  ukončeno nejpozději v 15,20 hod.  

 

        Vyučovací hodina: délka trvání je 45 minut                                 

 

              Frekvence  střídání pracovních míst při výuce: každý žák alespoň 1 x za 

              vyučovací hodinu vystřídá své pracovní místo.                           

 

        Počet hodin v jednom sledu: žáci 1. stupně – 6 hodin  v jednom sledu, 

                                                                                  ale netýká se tříd pro žáky se  

                                                                                  speciálními vzdělávacími potřebami     

                                                           žáci 2. stupně – 6 hodin 

        Přestávky: Přestávky jsou zařazeny po každé vyučovací hodině a mezi dopoledním  

        a odpoledním vyučováním.       

       Délka trvání: 10 minut, přestávka po druhé vyučovací hodině je  



       20 minutová. Výjimka: Přestávka po 1.vyučovací hodině je 5 minut u dětí přípravné  

       třídy a u  žáků 1. stupně, přestávka  po 2. vyučovací hodině je 25 minut u dětí  

       přípravné třídy a  u žáků 1. stupně z důvodu nabídky dopoledních svačin pro žáky ve  

        školní jídelně. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je 30 minut 

        ( 12,35 - 13,05). Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je nad žáky  

        vykonáván dohled ve škole – na základě žádosti zákonných zástupců, tito žáci  

        neopouštějí školní budovu. Ostatní žáci tráví přestávku mezi dopoledním a  

        odpoledním vyučováním mimo budovu školy. 

                                    

       Režim práce s počítačem: hodiny výuky informatiky a práce s počítačem jsou za- 

       řazeny v rozvrhu od 1 hodiny týdně (viz rozvrh hodin) ve 3 odborných učebnách.  

       Práce na PC je kromě předmětu Informatika, ICT, IKT využívána v běžných 

       hodinách. 

       Počet vyučovacích hodin v jednom sledu: v jednom sledu jsou 2 hodiny v   8. a  

       9. roč. ve třídách s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky.   

       V ostatních  třídách probíhá výuka na PC po 1 vyučovací hodině. 

        

       Režim pracovního vyučování:        

       prostorové podmínky: odborná učebna má plochu o velikosti 87,60 m2 (kapacita je  

       max. 21 žáků na učebnu) 

       zařazení v rozvrhu: hodiny pracovní vyučování se většinou zařazují do druhé části 

       dopoledního vyučování, v jednom sledu je 1 – 2 hodina, ve třídě se žáky 

       se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být v jednom sledu 3 vyučovací 

       hodiny. 

               Přestávky mezi jednotlivými hodinami jsou 10 minut, příp. 20 minut (hlavní  

       přestávka). 

                Žáci mají možnost umýt si ruce přímo v učebně (2 umyvadla s tekoucí teplou 

       vodou nebo na toaletách. Počet toalet odpovídá normě (na 1 umyvadlo a 1 toaletu  

       připadá 20 žáků).                                                                                           

                Při práci v dílnách používají žáci své vlastní pracovní oblečení, které kryje 

       horní i dolní část těla (dlouhé rukávy a nohavice), např. montérky.  Na nohou mají  

       žáci pevnou obuv. Nepřípustná je otevřená obuv, např. sandále.   

 

                      V jednom sledu je zařazena maximálně 1 vyučovací hodina předmětu Pracovní 

      činnosti u žáků 1. - 9. roč., ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

      jsou v jednom sledu 2 – 3 vyučovací hodiny předmětu Pracovní vyučování. 

 

             Režim práce na pozemku:  

             Hodiny pracovního vyučování na školním pozemku (pěstitelské práce) jsou zařazeny 

             dle učebních plánů a rozpracovány podrobněji v tematických plánech. 

             Rozloha pozemku: 1 581 m2  

                  Rozloha skleníku s přípravnou: 85 m2 

             

             Přestávky mezi jednotlivými hodinami jsou 10 minut, příp. 20 minut (hlavní  

             přestávka).  

                Během práce na školním pozemku mají možnost si umývat ruce přímo  

       v přípravně (2 umyvadla s teplou vodou) nebo na pozemku.                     

                      Při práci na školním pozemku používají žáci své vlastní pracovní  

       oblečení a obuv, k dispozici mají školní pracovní rukavice.                 

     



 3.  Režim stravování včetně pitného režimu           
 

                  Stravování: Škola má vlastní stravovací zařízení. Nabízí také možnost 

          doplňkového občerstvení ve formě prodeje školních svačin. Škola je zapojena do 

          projektu dotovaného mléka a mléčných výrobků a projektu Ovoce a zelenina do  

          škol (pro děti přípravné třídy a žáky 1. stupně).      

 

                   Doba vymezená pro konzumaci oběda: 11,45 – 14,00  

                   Doba vymezená ke konzumaci svačin: 9,30 – 10,00  

                   Doba vymezená pro cizí strávníky: 11,15 – 11,45 

         Hygienické podmínky: strávníci mají možnost si umýt ruce pod tekoucí teplou  

         vodou včetně osušení rukou (elektrický sušák) v umývárně před vstupem do jídelny.             

 

                   Pitný režim:  

          Zajištění pitného režimu: 

a) rozvod pitné vody v učebnách, žákům je dovoleno pít i během vyučování 

b) pítka s pitnou vodou v jednotlivých patrech budov 

c) v rámci školních svačinek, které zajišťuje školní jídelna (teplé nápoje, mléčné 

nápoje, vitaminové nápoje) 

d) program „Mléko do škol“ pro přihlášené žáky 

e) v rámci oběda (teplé nápoje, mléčné nápoje, vitaminové nápoje) 

 

Manipulace s nápoji:  

a) ve školní jídelně dle platných hygienických norem 

b) při vyučování a o přestávkách používají žáci vlastní lahve nebo pijí přímo 

z pítek na chodbách, na akcích pořádaných školou dostávají žáci nápoje v  

plastových kelímcích na jedno použití 

               Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických  

           limitů provádí správce veřejného vodovodu. 

               Nápojové automaty nejsou ve škole instalovány. 

                                  

 

4.  Podmínky pohybové výchovy        
 

Počet a kapacita tělocvičen: Škola má 2 vlastní tělocvičny v hlavní budově.  

Kapacita: tělocvična 1 - rozloha 320 m2, tělocvična 2 -  rozloha 320 m2 

Prostory pro cvičení: posilovna , cvičební sál (v nájmu pro potřeby ASŠK pouze pro 

vlastní akce) 

 

                Vybavení tělocvičen:  

a) nářaďovny 

b) pevné součásti vybavení – tyče na šplh, lana na šplh, žebříky, ribstole, kruhy,  

    koše na  basketbal, vybavení na odbíjenou a další míčové hry 

     

c) mobilní vybavení      –  trampolíny 

                                          gymnastické podložky 

                                          doskočiště – skok vysoký 

                                          žíněnky, lavičky, švédské bedny, koza tělocvičná 

                                           

d) hygienická zařízení -   WC  dívky a chlapci, umyvadlo se teplou vodou, sprcha 



e) šatny                        -   dívky, chlapci 

  vybavení šaten           -   šatnové lavice, šatnové věšáky 

Venkovní sportoviště :  

počet a kapacita hřišť: škola má 2 hřiště  

plocha hřišť: 5 135,52 m2 

vybavení hřišť:  

a) nářaďovna 

b) hřiště malé – víceúčelové (rekonstrukce proběhla v r. 2007) 

c) hřiště velké s umělým povrchem (rekonstrukce proběhla v r. 2007) – běžecká dráha, 

doskočiště, skok vysoký, vrh koulí, fotbalové hřiště 

d) hygienická zařízení: jsou k dispozici v pavilonu tělocvičen 

e) šatny: jsou k dispozici v pavilonu tělocvičen 

 

Zařazování hodin tělesné výchovy: v učebním plánu  jsou 2 hodiny Tv, ve třídách  

vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v učebním plánu 3 

hodiny Tv. 

1. stupeň: výuka probíhá po 1 vyučovací hodině 2 x týdně  

2. stupeň: výuka probíhá po 1 – 2 vyučovacích hodinách 1 – 2 x týdně 

 

Výuka plavání:  není zařazena ve školním vzdělávacím programu 

Výuka lyžování:  není zařazena ve školním vzdělávacím programu 

                Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: Hlavní přestávku využívají žáci ve  

                 třídě, na chodbách budov.       

     

     5.         Vybavování školy             
 

Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. budou od dodavatelů vyžadována 

osvědčení o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. 

Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní zkušebnou 

schválen, že splňuje požadavek hygienického předpisu a údaj o naměřené 

koncentraci formaldehydu, který musí být nižší než maximálně povolená hodnota.  

  

6.      Údržba školy         

 

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

náplni provozního zaměstnance.    

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.:   

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, školních 

lavic, krytu topných těles a klik, u koberců vyčištění vysavačem, vynášení 

odpadků musí být  prováděno denně,   

b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím 

umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, 

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

dezinfikováním umýváren a záchodů, 

d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel  

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy 

f) nejméně jedenkrát za 2 roky malování 

 

 



7.    Pracovní podmínky 

               Ve škole není žádné rizikové pracoviště.  

Škola má zpracovanou směrnici pro používání osobních ochranných prostředků, 

které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně 

kontrolován, případně upravován. Agendu a nákup zajišťuje provozní technik, 

evidenci výdeje zajišťuje také provozní technik, přidělování a kontrolu používání 

zajišťuje ředitelka školy. O kontrolách vede záznamy.     

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

povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., z vyhlášky č.147/2011 

Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ze 

zásad stanovených ve školních vzdělávacích programech.                          

   

                Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním  

                teploty v učebně, dostatečným větráním v době přestávek i v průběhu vyučovacích  

                hodin, 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. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a  

                ve spolupráci s provozním technikem zajišťují potřebnou úpravu školního nábytku.   

Pravidelným střídáním zasedacího pořádku 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.           

 

8.     Osvětlení 

 

Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr 

osvětlení je vždy zleva a shora. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové 

osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení. 

Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. 

Umělé osvětlení se používá jako doplňující pro denní světlo. Podle finančních 

možností prostředků na provoz bude provedena výměna všech nevyhovujících 

zářivkových osvětlovacích těles. 

 

9.    Větrání        

 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné 

(šatny mají okna).    

 

10.     Vytápění      

 

V učebnách a v odborných pracovnách určených k trvalému pobytu je zajištěna 

teplota nejméně 20 – 22 C0, teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 C0. 

V místnostech pro krátkodobý pobyt neklesá pod 18 C0. 

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve 



třech po sobě následujících dnech pod 18 C0, nejméně však na 16 C0, nebo při 

poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C0, musí být 

provoz zařízení zastaven.   

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem bude  zajištěna 

nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně 

místnosti.   

 

      11.   Vybavení školy     

 

Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti 

úrazu. V letošním školním roce je plánována výměna nevyhovujících krytů.  

Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.  

Ve všech výukových prostorách je umístěno minimálně 1 umývadlo s výtokem 

pitné vody, všude je studená voda.  

Podlahy v učebnách jsou opatřeny PVC.  

Lékárničky jsou umístěny ve sborovně 1. stupně, ve sborovně  2. stupně ( 1 x, 1 x 

taška), ve sborovně speciálních tříd, ve školní dílně, v tělocvičně, ve školní cvičné 

kuchyňce, v učebně chemie, v učebně fyziky, ve školní družině, ve školní kuchyni, 

v sekretariátu (1 x, 1 x taška), v počítačových učebnách (viz Traumatologický plán). 

U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah 

doplňuje pověřený pracovník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle 

výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

  

 

      12.    Jedy a nebezpečné látky 

 

Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou 

likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své 

pracovní náplně školník, o skladovaných látkách vede evidenci.  

Uživatelé venkovních ploch určených pro pracovní vyučování (pracovní činnosti), 

tělesnou výchovu a pobyt o hlavní přestávce, tj. učitelé pracovního vyučování, 

tělesné výchovy a vyučující vykonávající dozor, kontrolují čistotu těchto ploch, 

případné znečištění nebo výskyt injekčních jehel hlásí pracovníkům vykonávajícím 

úklid a ředitelce, které zajistí odstranění závad.   

Pokos trávy provádí pracovník tím pověřený. Pokos je prováděn v intervalech, které 

zamezují výskytu kvetoucích trav.   

 

 

13.     Závěrečná ustanovení     

 

Jeden výtisk provozního řádu je  uložen ve sborovně 1. a 2. stupně a ve sborovně 

speciálních tříd na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. S Provozním 

řádem byli zaměstnanci seznámeni na pedagogické radě dne 1. 9. 2015. Seznámení 

s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců 

školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční  prověrky 

BOZP.  

 

   Provozní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2015. Tím se zrušuje platnost dosavadního 

   provozního řádu z 1. 9. 2014.                                                   

                                                                               



                                                                             Mgr. Marcela Prokůpková   

                                                                                      ředitelka školy   

      Teplice  1. 9. 2015 

 

 

 

 

 


