
    PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

 

Údaje o zařízení: 

Název:    Základní škola Mezi stromy s.r.o. 

Se sídlem:    Maixnerova 1373/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

IČ:    08350515 

Adresa místa vzdělávání: V Zálomu 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Ředitelka školy:  Mgr. Petra Doleželová 

Telefon:   775 634 767 

E-mail:    petra.dolezelova@skolamezistromy.cz 

Typ školy:   základní 

Kapacita školy:  45 žáků 

 

Úvodní ustanovení 

Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. 

Všeobecná ustanovení 

1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním 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. 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 ochrany zdraví a bezpečnosti. 

- zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 

- vyhláškou č.102/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění vyhlášky 148/2004 Sb. 

- vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 

provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. 



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

povinné školní docházky 

- nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

Školní družina 

1. Školní družina je v prostorách školy a je v provozu od 7.00 do 16.00 hodin. 

2. Školní družina je otevřena pro všechny žáky naší školy. 

3. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13.00 do 16.00. 

Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti nebo řízeně přírodovědné či výtvarné hry 

(malování na asfalt, sběr přírodnin, poznávání a určování rostlin a zvířat….). 

4. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny. 

Vyučování 

1. Pravidelné vyučování začíná v 8.30 hod., poslední vyučovací hodina končí v 13.45 

hod. 

2. Vyučovací hodiny probíhají podle Montessori pedagogiky. 

Režim a organizace vyučování 

Začátek vyučování: v 8.30 hod., nedříve v 8.00 

Ukončení vyučování: nejpozději v 15.50 

Vyučovací hodina: 45 minut 

Přestávky: první přestávka trvá 15 minut, další dvě trvají 10 minut , po čtvrté vyučovací 

hodině je přestávka v délce 60 minut. 

Počet hodin v jednom sledu: 

- 1. ročník: nejvíce 5 

- 2. ročník: nejvíce 5  

- 3. ročník: nejvíce 5 

- 4. ročník: nejvíce 5 

Režim stravování 

1. Obědy pro žáky zajišťuje stravovací zařízení Spolku šťastných dětí. 

2. Obědy jsou vydávány zaměstnancem Spolku šťastných dětí v jedné místnosti školy 

v době od 12.00 do 13.00 hod. 

Zásobování vodou a pitný režim 

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce 

veřejného vodovodu. Žáci mají k dispozici také ovocný čaj. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

1. Jsme zapojeni do mezinárodního programu EKOŠKOLA. 



2. Ve výuce průběžně vhodnou a přirozenou formou opakujeme zásady hygieny a 

dodržování hygienických pravidel, které jsme si s žáky stanovili společně. 

3. Sami rodiče zvolili alternativu odebírání obědů ze Spolku šťastných dětí, kde se vaří 

nejen chutně, ale hlavně zdravě, bez lepku a laktózy. 

Podmínky pohybové výchovy 

1. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičně, kterou si škola pronajímá od Střediska 

volného času, V Zálomu 1, Ostrava v případě příznivého počasí venku, na školní 

zahradě. 

2. V prostorách školy máme pro žáky vyhrazenou místnost s dětským kulečníkem, 

stolem na stolní tenis a šipkami. 

3. Dále je možno k pohybovým aktivitám využít i zrcadlovou místnost školy, která je 

vybavena klavírem, lavičkami, relaxačními balony…. 

Teplota vzduchu 

Všechna okna v učebnách a ostatních místnostech místnosti jsou opatřena žaluziemi 

k regulaci proti pronikání slunečního záření. Teplotu v místnostech udržujeme na teplotě 

22°C.  

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určeným k pobytu žáků ve třech po sobě 

následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni pod 16°C MUSÍ 

být provoz školy zastaven. 

Větrání 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků jsou přímo větratelné. Učebny jsou větrány před 

začátkem vyučování, o přestávkách, případně dle potřeby v průběhu vyučování. 

Osvětlení 

V učebnách je zajištěno vyhovující denní osvětlení, při nedostatečném denním osvětlení 

používáme umělé osvětlení – zářivky, které jsou umístěny vzhledem k oknům rovnoběžně. 

Hluk 

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud 

jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně dojednáno, že hlučné práce 

budou prováděny zásadně v době mimo výuku. 

Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje hygienické limity. 

Údržba školy 

1. Pro úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni 

provozního zaměstnance – uklízečky. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící a 

dezinfekční prostředky 

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídající platným normám: 

a) denně setřením navlhko všech podlah, vysypání košů 

b) denně umytí a dezinfekce umyvadel a toalet (mísy i pisoáry) 



c) 2 x týdně utření prachu z nábytku a okenních parapetů 

d) jednou týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách 

e) jednou ročně (o letních prázdninách) umytí oken, rámů a svítidel 

Vybavení školy 

1. Ve škole se nevyskytují turniketové dveře. 

2. Zábradlí splňuje požadavky norem. 

3. Ve všech výukových prostorách je umístěno umyvadlo s výtokem pitné vody. 

4. V učebnách i na chodbě jsou podlahy opatřeny PVC. 

5. Lékárnička je umístěna v kuchyňce, je u ní umístěn traumatologický plán a seznam 

obsahu lékárničky. Obsah kontroluje a doplňuje zdravotník vždy před zahájením 

školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

Pokyny pro případ nouze (havárie, požár….apod.) 

Zaměstnanci školy i žáci se řídí evakuačním plánem školy. 

Mimoškolní akce žáků 

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický pracovník, který je pověřen jako 

vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č.303/1996 Sb. o 

školách v přírodě, vyhláška č.106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce 

pro děti…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů a účastí dítěte, 

prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob 

zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v místnosti, která slouží jako ředitelna, 

kancelář školy a sborovna. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a 

periodického školení zaměstnanců školy.  

2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných dodatků. 

3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

 

 

V Ostravě 3 dne 28.8.2020 

 

        Mgr. Petra Doleželová 

              ředitelka školy 

 

 


