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Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa 
se sídlem Loosova 357/14, 638 00 Brno 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

  část:  4.  PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vypracoval: Mgr. Zora Spurná , ředitelka školy 

Projednáno na provozní poradě dne  25.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne:  25.8.2020 
Změny ve směrnici během školního roku jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

 

 

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 v platném znění Směrnice je 

součástí organizačního řádu školy. 

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 žáků, podmínky jejich 

pohybové výchovy a otužování, pitný režim. 
 

 

I. Režim dne 
 

Výuka v ZŠ začíná denně v 8.00. hod. a končí dle rozvrhu. 

Pouze v pondělí vyučování začíná v 8.55, neboť od 8.00 hod. je čas vymezen pro třídnickou 

hodinu. 

Celkový počet vyučovacích hodin v týdnu se řídí platnými ustanoveními MŠMT. 

 

Dopolední přestávky trvají 10 minut,   

                  po 2. vyučovací hodině je zařazena přestávka 20 minut, 

                  mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je přestávka zkrácena na 5 minut, 

                  aby se žáci školní družiny včas dostavili do jídelny. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zkrácena na 30 minut, 

                  aby se žáci mohli zúčastnit v rámci provozu ŠD odpolední vycházky. 

         

                  Odpolední výuka (po předchozí zkrácené polední přestávce 

                  a přestávkách 5 min. mezi odpoledními hodinami) končí 

                  podle počtu hodin v 14.40, 15.30 a v 16.20 hod. 
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Během přestávek mohou žáci využít prostorů chodby, o velké přestávce pak za pedagogického 

dohledu i prostor v dvorním traktu budovy. 

U každého tělovýchovného prvku na chodbě je vyvěšený provozní řád, který musí žáci respektovat. 

 

 

Školní družina má provoz od 7.00 hod., odpoledne navazuje na výuku a žáci odcházejí domů 

nejpozději v 16.30 hod. 

 

Provoz mateřské školy začíná v 7.00 hod. a končí 16:30 hod. 

 

 

II. Zásobování vodou, pitný režim, stravování 

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

správce veřejného vodovodu. 

2. Žáci si na dopolední svačinu nosí pití z domova, odpoledne ve školní družině jim dle potřeby 

vychovatelka doplňuje šťávu do jejich vlastních lahví. 

3. Žáci si nosí dopolední i odpolední svačinu z domova, oběd je denně smluvně zajištěn u zařízení 

školního stravování . Jídelna svou kapacitou postačuje i pro naše strávníky.      

                                                               

III. 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. V blízkosti školy není žádná továrna, ani zde nevede 

žádná dopravní tepna, takže hladina hluku pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje 

hygienické limity. 

  

 

IV. Vybavení školy 

 

1. 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. 

2. 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. 
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V. Údržba školy 

 

Čištění a úklid pronajímaných prostor pro provoz naší školy zajišťují naši provozní zaměstnanci 

dle platných hygienických norem. 

Pravidla údržby funkčnosti zařízení školy, rozvodů vody a elektřiny, jsou stanovena ve smlouvě 

o pronájmu. 

 

VI. Pracovní podmínky 

 

1. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, 

velikost a vybavení. Není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti 

ve smyslu vyhlášky č. 410/2005 Sb. 

2. 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 v platném znění a ze 

zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu. Je stanoveno s ohledem na věkové 

zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce dbáme 

na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke 

správnému sezení a držení těla.                                                               

3. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty                     

v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním 

přestávek a maximální délky vyučovacích hodin 45 min., zařazováním relaxačních chvilek                    

a cvičení do hodin, manipulací s 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 ředitelkou školy zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 

 

 

VII. Podmínky pohybové výchovy 

 

1. Tělesná výchova je v rozvrhu zařazena v časové dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá    

v tělocvičně, na blízkém hřišti nebo jsou využívána veřejná dětské hřiště v okolí školy. Žáci 

vybraných ročníků procházejí v 1. pololetí plaveckým výcvikem, a to ve dvou cyklech po sobě 

jdoucích školních roků, aby byl naplněn požadavek minimálních 40 hodin během 1. stupně, dle 

§ 2, odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném změní. 

2. Velká přestávka je určena především pro pohybové aktivity na chodbě, mohou si také odpočnout 

v relaxačních koutcích jednotlivých tříd nebo se při pěkném počasí odreagovat na školním 

pozemku. 

3. Pobyt žáků na čerstvém vzduchu je během dopoledne realizován v rámci tělocviku i výuky 

některých dalších předmětů (prvouky, vlastivědy apod.), při projektových dnech, vycházkách, 

výletech, exkurzích apod. V režimu školní družiny je pro pobyt venku stanovena jedna hodina 
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denně, více pak při výletech, exkurzích a delších vycházkách. V zimním i letním období dobu 

pobytu venku upravujeme s ohledem na venkovní teplotu, pobyt venku může být i zcela vynechán 

při mimořádně nepříznivých klimatických 

 

podmínkách. Žáci, kteří ze ŠD odcházejí později, mohou trávit pozdní odpoledne také na zahradě 

a hřišti mateřské školy. 

                                                              

VIII. 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…). U vícedenních akcí 

vede záznamy o předepsaných náležitostech – prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení 

lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, 

shromažďuje kopie karet zdravotního pojištění a písemný souhlas rodičů s případným 

lékařským ošetřením jejich dítěte. 

 

 2.  Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny 

      v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.   

 

                                                                       

IX. Osvětlení 

 

1. Prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla 

zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky.   Pro ochranu před oslněním 

a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena žaluziemi, v některých třídách jsou i závěsy.  

Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule.  Úroveň 

denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými 

hodnotami a požadavky. 

2. Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na 

které se nepíše křídou. 

 

X. Větrání 

 

Učebny a WC žáků jsou přímo větratelné, chodba se větrá nepřímo dveřmi přes vestibul, po výuce 

také přes učebny. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. 

v platném znění o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. 

Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. 

 

XI. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek 

 
1. Kontrolu vytápění a parametrů mikroklimatických podmínek i jejich regulaci provádí majitel 

budovy, zodpovědnost za dodržování norem má ředitel školy, v níž pronajímáme 
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prostory pro náš provoz. Jejich zajištění vyplývá ze smlouvy o pronájmu. 

 

2. Orientační kontrola teploty vzduchu v prostorách výuky je zabezpečena pomocí nástěnného 

teploměru. 

                                              

XII. Vybavení školy 

 

1. Vybavení školy je zajištěno dle zákonných parametrů. 

2. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně. U lékárničky je umístěn traumatologický plán, 

knihy úrazů (pro žáky a zaměstnance)  a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřená 

učitelka se zdravotním kurzem vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků 

kontrol a požadavků vyučujících. Druhá lékárnička je umístěná v mateřské škole a další 

lékárničku má v kuchyni pomocná kuchařka. V ní je nejnutnější vybavení pro první pomoc při 

řezných ranách. 

3. V učebnách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením, umístěné mimo 

prostor lavic. Také na chodbě žáci využívají relaxační koutek vybavený pohodlným nábytkem. 

4. Květiny ve třídách nejsou jedovaté. 

 

 

XIII. 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 rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. 

Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání. 

• 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 se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvojí 

učebnice. 

• Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. 
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     3. 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, pokud to počasí dovolí. 

• V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných 

chvilek, dechových cvičení. 

• Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným 

zaměřením. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně, na místě trvale přístupném všem 

zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na provozní poradě dne 3.9.2012 . Seznámení s 

provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. 

Směrnice nabývá platnosti dnem : 1. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 9. 2020 

 

                                                                                                  Mgr. Zora Spurná 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                    ředitelka školy 
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Příloha: 

Seznam souvisejících předpisů 

 

 

Provozní řád se řídí zejména těmito předpisy, v platném aktualizovaném znění: 

 
-     školský zákon č. 561/2004 Sb., 

-0 zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 

-1 vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 

-2 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

-3 Vyhláška č. 137/2004Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

-4 vyhláška č. 137/1998Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu 

-5 vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání 

-6 vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

-7 vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

-8 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

-9 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                


