
Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

SMĚRNICE Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU                                                                  č.j. 127/2020

SMĚRNICE - PROVOZNÍ ŘÁD

Vypracovala: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy

Schválila: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2020

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2020

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2020

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek
na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, záso-
bování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich
pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

Provozní řád se řídí zejména:
 Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, zejména § 29: „Školy a školská za-

řízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování škol-
ských 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.“

 Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů
 Vyhláškou č. 48/2005 Sb., § 1 a § 3, o základním vzdělávání a některých náležitostech plně-

ní povinné školní docházky
 Vyhláškou č. 73/2005 Sb., § 11, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzděláva-

cími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 Článkem 13 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení čj.: 14 269/2001-26
 Metodickým pokynem čj.: 37 014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků

ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT
 Zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 Manuálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke covid-19“

 Doporučením pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce
2020/2021 (ČŠI 17.8.2020).

I. Údaje o zařízení
Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace
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Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

            Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří,
od 1. 9. 2001 zřízena jako příspěvková organizace
IČO: 70 920 729
ředitelka školy: Mgr. Lenka Matoušovská - tel. 416 781 135, 774 22 11 33

Součástí příspěvkové organizace jsou: kapacita
Základní škola, Husovo náměstí 112             280 žáků
Základní škola, Husovo náměstí 42 
Mateřská škola, Nová 55                     100 dětí
Školní jídelna, Nová 55 150 jídel
Školní družina, Tylovo náměstí 54 80 žáků

a) Zájmová činnost: nabídka zájmových kroužků, které vedou naši učitelé jak ze ZŠ tak 
MŠ. Tato činnost je určena pro žáky naší školy.

Kroužky pracují v prostorách školy, kde využívají pro pohybové kroužky tělocvičnu 
školy, areál školní družiny a nové hřiště v areálu MŠ. Sportovní vyžití školních dětí se 

odbývá především na školním hřišti, u školy a v prostorách ŠD.
            Nabídku zájmových kroužků žáci dostanou na začátku školního roku. 

Školní tělocvičnu navštěvují i děti z MŠ, v předem určených hodinách, dle řádného 
rozvrhu. V přístavbě u tělocvičny bylo upraveno sociální zařízení také pro potřeby MŠ.
V některých dnech v odpoledních hodinách probíhají v tělocvičně školy a na školním            

            hřišti zájmové kroužky, každé ráno se provádí desinfekce sociálního zařízení. 

Opatření přijatá vzhledem k     epidemiologické situaci (výskyt onemocnění covid-19):  

- Škola je povinna zajistit dezinfekční prostředky, úklid prostor a dodržování hygienických 
pravidel. 
- Zákonní zástupci zodpovídají za to, že dítě přijde do mateřské či základní školy jen tehdy, 
když bude zcela zdravé (nebude mít žádné příznaky onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota 
nad 37°C, netrpí ztrátou čichu…) a nesetkalo se s člověkem, který je nakažen virovým 
onemocněním. 
- V případě, že se u dítěte tyto příznaky projeví, bude dítě umístěno do izolované místnosti 
a zákonný zástupce ihned kontaktován. Dítě si musí vyzvednout co nejdříve. 
Příp. na začátku šk.roku předá třídní učitelce/učiteli telefonní číslo na osobu, která bude k zastižení 
a dítě si co nejrychleji vyzvedne místo něj. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
- V případě, že je dítě alergik nebo je chronicky nemocné a tyto příznaky se u něj projevují běžně,
musí donést potvrzení od lékaře. Ušetříte si zbytečné potíže a čas.
- V případě výskytu onemocnění covid – 19 škola neprodleně informuje zákonné zástupce, 
zřizovatele i žáky o situaci a o následné organizaci školní docházky.
- Mimo žáků a zaměstnanců školy nevstupuje do budovy žádná další osoba. Schůzky je potřeba
si sjednat telefonicky předem. Při vyzvedávání žáků využít videotelefon.
- V případě, že potřebujete mluvit s pedagogy, p. hospodářkou nebo p. ředitelkou, domluvíte si 
předem telefonicky schůzku. 
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- V případě, že vyzvedáváte dítě, použijete zvonek s videotelefonem na hlavních dveřích školní 
budovy, domluvíte se a dítě si převezmete před školní budovou. 
- Doprovod, který dítě přivádí na vyučování nebo odvádí po vyučování, nevchází do budovy. Čeká 
u zadního vchodu školy. 
Totéž platí pro školní družinu při přivádění nebo odvádění dětí. Doprovod zůstane před 
budovou. Domlouváte se pomocí videotelefonu nebo telefonicky. 
Družina v budově MÚ – dítě si vyzvedáváte u skleněných dveří v 2.patře, nevstupujete do chodby,
kde jsou třídy.

Výjimka: 1.A, 1.B (třídy v budově městského úřadu)
Prvňáčky si budou před vyučováním (v 7,40 hodin) vyzvedávat paní učitelky před budovou 
městského úřadu. Po skončení výuky děti před budovu přivedou.
Zde není videotelefon – s paní učitelkami se musíte domlouvat telefonicky. V případě, že bude dítě 
odcházet, domluvíte se telefonicky, počkáte před budovou úřadu, kam ho přivede paní asistentka 
pedagoga. 
ŠKOLNÍ DRUŽINA – 1.třídy – v září může doprovod ještě výjimečně do šaten budovy školní 
družiny. 

ROUŠKY – zatím ve škole povinné nejsou, ale 
každý žák musí mít v aktovce jednu roušku v igelitovém sáčku (látková musí být vyvařená, 
vyžehlená), jednorázová rouška nepoužitá. Sáček přelepte izolepou, označte jménem.
Děti mohou mít svůj dezinfekční gel na ruce. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA
I zde jsou zajištěna zvýšená hygienická opatření, dezinfekce rukou před jídlem. Není umožněn 
samoobslužný výdej – vše zajistí paní kuchařky nebo pedagogický dozor (nápoje, polévky, 
příbory…). 
POZOR – zákaz vstupu cizích osob. Obědy pro nemocné (nárok 1.den nemoci dítěte) se budou 
vyzvedávat skleněnými dveřmi proti hlavnímu vstupu do mateřské školy.

II. Režim dne
- Před otevřením středisek i v průběhu pracovní doby je zajištěna zvýšená hygiena prostor, 

dezinfekce rukou, úklid dezinfekčními prostředky.
Provoz v jednotlivých zařízeních
ZŠ 8.00 - 14.30 hod
ŠD 6,00 - 16.30 hod
MŠ 6.00 - 16.30 hod
ŠJ-doba výdeje 10.30 - 13.30

Doba otvírání v MŠ a ŠD stanovena na 6.00 dle přání rodičů a zřizovatele.

Do školy dojíždí děti ze spádové obce Hrdly - vzdálené 2 km
Druh dopravy : autobus
čas prvního příjezdu: 6.30 hod
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Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

čas odjezdu: 15.00 hod

Školní družina
Jsme škola 1.stupně - kapacita ŠD je 80 dětí, zřizovatelem povolena výjimka na 85 dětí

- nepravidelná docházka.
Ranní družina 6.00                   
Odpolední                 16.30 - ukončení
Odpolední činnost je věnována převážně pobytu venku (při vhodném počasí) - děti využívají hřiště 
ZŠ a zahradu ŠD - kde mají k dispozici zpevněnou plochu hřiště, koše na košíkovou, na travnatém 
povrchu mají prolézačky a pískoviště (zde je  pravidelně vyměňován písek a pískoviště je zakryté 
plachtou, v letní době je stříkáno vodou z vod. řadu). V areálu MŠ nově vybudováno multifunkční 
hřiště.

Začátek vyučování v ZŠ
- příchod od 7,40 hod. Žák si po příchodu umyje ruce antibakteriálním mýdlem, příp. použije 
dezinfekční gel, který je k dispozici u hlavního vchodu, ve třídách, v odborných učebnách. 
- v 8.00 hod
Ukončení vyučování včetně odpoledního je nejpozději ve 14.30 hod.
Nejčastěji však vyučování končí po 5. v. h. - ve 12.35 hod.
Vyučovací hodina trvá 45 min
Způsob výuky: tradiční - výuka probíhá v 1. – 5. třídě podle ŠVP  školy „Neučíme se pro školu, ale 
pro život.“ 

Přestávky:
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje
přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut. 
Přestávka mezi dvěma vyučovacími hodinami odpoledního vyučování pro 3. – 5.třídu je vzhledem 
k času odjezdu autobusu dojíždějících žáků zkrácena na pět minut.

Režim práce s počítačem:
Práce na počítači je zařazena v rozvrhu hodin: každý ročník má vyhrazeny v rozvrhu školy 
vyučovací hodiny, kdy bude třída využívat interaktivní učebnu s počítačovým vybavením v hlavní 
budově školy nebo počítačovou učebnu v budově MÚ.  Dle dohody mezi učiteli je možné využití 
učeben i v jiném termínu. Minimálně tedy 1x týdně přichází děti do styku s prací na PC a využívají 
při výuce interaktivní tabuli.
Nižší třídy využívají práci na počítači i v kratších celcích než je vyučovací hodina.
Počítačové učebny splňuje hyg. podmínky, zastínění oken, dostupnost sociálního zařízení. Počítače 
jsou správné rozvrženy. Jsou zde dezinfekční gely na ruce. Myši a klávesnice jsou několikrát denně 
otírány dezinfekčním prostředkem. 

Režim pracovního vyučování:
Hodiny pracovních činností jsou zařazeny ve sledu vyučovacích hodin. 
Délka trvání v jednom sledu: max. 2 hod s 10. min. přestávkou.
Možnost očisty: hygienické zařízení - teplá voda na každém WC, k dispozici tekutá mýdla, 
jednorázové papírové ručníky.
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Ve škole jsou také sprchy.
Žáci jsou vedeni ke správnému pracovnímu oděvu - při práci s hlínou, lepidlem, barvami atp.
Pozemky nemáme - práce na pozemcích není v osnovách 1. stupně - staráme se pouze o pokojové 
rostliny. V rámci nepovinného předmětu přírodovědná praktika žáci pečují o zvířata chovaná 
v zookoutku školy – zakrslé králíky a morčata. Zvířata jsou očkovaná, pravidelně kontrolovaná 
MVDr. Monikou Dubickou (LOVET – Keblice 147, tel. 704 414 146

III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování
- vzhledem k epidemiologické situaci není umožněno samoobslužné stravování, příbory, 
nápoje, dezerty, talíře s polévkou připravují paní kuchařky nebo pedagogický dozor.
ZŠ - vlastní jídelna umístěna mimo prostory ZŠ - v objektu MŠ - zvláštní pavilon
MŠ - děti se stravují na jednotlivých třídách, v uzpůsobených prostorách - mají k dispozici u každé 
třídy kuchyňky
Doba výdeje oběda: 10.30 -13.30 hod
Možnost doplňkového občerstvení - není

Režim školních svačin
ZŠ - individuální + využíváme program „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ – dodavatel BOVYS, 
s.r.o. Distribuce je jedenkrát v týdnu, výrobky jsou skladovány v chladné, k tomu účelu uzpůsobené 
místnosti s vhodnou lednicí. Před jídlem si děti/žáci umyjí ruce antibakteriálním mýdlem, příp. 
použijí dezinfekční gel, který je k dispozici.
MŠ - svačiny dle harmonogramu v MŠ

Doba vymezení pro konzumaci jídla - 35 minut
Cizí strávníky nemáme.
Možnost stravování - prodej přes ulici atp. - nemáme

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

MŠ - nápoje jsou k dispozici po celý den
ZŠ -  vlastní lahvičky, příp. plastové kelímky ve sborovně školy
ŠD - sirup
během oběda možnost pití pro děti ZŠ i MŠ neomezeně
Druh nápojů:
MŠ – voda s nakrájenými kousky citrónu, pomeranče nebo okurky, čaje, multivitamínový nápoj 
Bonia (max 2x týdně), sirupy
ZŠ- voda s nakrájenými kousky citrónu, čaje, sirupy, Linea nápoje

Způsob podávání:
- MŠ konvice, nalévají učitelky
- ZŠ - termos s koutem - samoobslužný systém
- ŠD – vlastní lahvičky, konvice na šťávu – nalévají 
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IV. Podmínky pohybové aktivity
Počet tělocvičen :    1 kapacita vyhovující pro slabší třídy.
Při počtu vyšším jak 24 se třída na hod. TV dělí
Vybavení tělocvičny: velmi dobré, pravidelné revize (JIVEsport s.r.o.)

hyg. zařízení - vyhovující - přístavba u tělocvičny upravena i pro potřeby MŠ
K dispozici je teplá voda, na škole 2 sprchy.
V areálu MŠ nově vybudováno multifunkční hřiště a hygienické zařízení (WC, sprchy). 
Hřiště a zahrada u ŠD a MŠ - velmi dobré. Herní prvky – pravidelné revize (hřiště.cz, s.r.o.)
Zařazování hodin tělesné výchovy: ve sledu vyučovacích hodin
Počet hodin v jednotlivých ročnících.: týdně 2 hod ve všech ročnících.
Tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení jsou prováděna v jednotlivých hodinách
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: - v době příznivého počasí – náměstí, prostranství 
za budovou. Při nepřízni počasí - vzadu ve třídách dostatečné prostory.
Výuka plavání: Plavecký kurz pro žáky 3. – 4.tříd v rozsahu 10 vyučovacích hodin zajistí plavecká 
škola v litoměřickém bazénu.
Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, turistika atd. Těchto aktivit se 
mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí.

V. Údržba školy
1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních 
provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně dezinfekčních
prostředků. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí 
hospodářka školy. Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s výskytem onemocnění covid-
19 platí přísná hygienická opatření. K dispozici jsou dezinfekční gely na ruce, úklid je prováděn ve 
zvýšené míře vícekrát za den a za použití dezinfekčních prostředků. Důraz je kladen na časté větrání
tříd, šaten, tělocvičny.

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:
a) 1-2 x denně setřením navlhko všech podlah, použití dezinfekčních prostředků, vysypáním 
košů, vysávání koberců a rohožek
b) 2 – 3 x denně dezinfekce povrchů předmětů, které používá větší počet osob (kliky, spínače 
světel, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků antibakteriálních mýdel a dezinfekčních 
gelů, umývadla, pisoárové mušle a záchody, počítačové myši, klávesnice aj. 
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) malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji. 

3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 
258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých 
živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální 
ochranný zásah odbornou firmou.

6



Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

VI. Pracovní podmínky
1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány 
určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou 
je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu, 
o které vede záznamy.

3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, 
velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou 
výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.

4. Žáky školy jsou děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci 
Se školskými poradenskými zařízeními vypracovány individuální výukové plány. Nákup 
speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodářky školy.

5. 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, 
v platném znění, a ze zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu (ŠVP).

6. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu (náměstí, areál 
školní družiny). V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků v zadních 
částech třídy.

7. 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, 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 se školníkem zajišťují potřebnou 
výměnu za větší velikosti.

8. 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.

VII. Mimoškolní akce žáků
1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. 
Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti,…., v platném znění). Vede záznamy o předepsaných 
náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZ, pojištění.

VIII. Osvětlení
1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je 
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vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena 
vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách 
zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách, v tělocvičně, ve školní jídelně 
i školní družině 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. U počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, 
vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.

IX. Větrání
1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy, jídelny i školní družiny – učebny, 
šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné 
časté a intenzivní větrání.

X. Vytápění
1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu
je zajištěna teplota nejméně 20o až 22oC; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19oC.  V tělocvičnách
teplota vzduchu neklesá pod 16°C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý 
pobyt pod 18oC, na záchodech pod 16oC. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností 
školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent. 

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26oC. K její regulaci jsou v oknech 
instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. Nově jsou ve všech učebnách instalovány 
klimatizace. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických 
podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech
po sobě následujících dnech pod 18oC, nejméně však na 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v 
těchto učebnách v jednom dni pod 16oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání 
zastaven. 

XI. Vybavení školy
1. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken
je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna, WC pro 
hosty a pro mateřskou školu. Je zde k dispozici sprcha.

2. Dveře jsou celodřevěné, plné, také dveře skříní a skříněk.

3. Zábradlí splňuje požadavky norem. Schodiště je označeno podle bezpečnostních norem.

4. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody. 

5. Ve všech učebnách, ve školní jídelně i v prostorách školní družiny jsou podlahy opatřeny PVC. 
Na chodbách a toaletách je protiskluzová dlažba.

6. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje 
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na začátku i v průběhu školního roku.

7. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou umístěny v tělocvičně, 
ve školní družině, ve sborovně školy na MÚ. U lékárniček je umístěn traumatologický plán
 a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje Mgr. Ivan kožíšek vždy k zahájení školního roku 
a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

XII. Jedy, nebezpečné látky
1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly vyřazeny. 
Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti, do kterých nemají žáci školy přístup.

2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné 
výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto 
ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí 
odstranění závad. 

3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy a školní družiny odpovídají projektu školy, nejsou zde
jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí technické služby města. Pokos je 
prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Pravidelně je zveřejňováno pylové 
zpravodajství o výskytu pylů a alergenů.

XIII. Psychohygienická opatření 

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi
1. Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující,
především učitele TV.

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

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

4. 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

1. Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené
oblečení.

2. Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodi-
čům.
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3. V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci
z více tříd, či škol.

4.  Žákům  se  zdravotním postižením třídní  učitelé  umožní,  na  doporučení  lékaře,  užívat  dvojí
učebnice.

5. Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.

3. Výchova k     pohybu  

1. Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu,
dostatečný spánek, zdravá výživa, ….)

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

3. Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí.
4. V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek,
dechových cvičení.

5. Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným za-
měřením.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem 
zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2020. 
Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. 
Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZ.

2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

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

                                                           

                                                                                            Mgr. Lenka Matoušovská

                     ředitelka školy
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