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Provozní řád Základní školy Podolí 

 

I. Základní údaje 

 

Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace 

664 03 Podolí č. 23 

 

tel.: ředitelna   725 111 624, 544 210 030  

 kabinet  544 247 621 

IZO:  600 110613 

IČO:  70997152 

Ředitelka: Mgr. Jana Pytelová 

Zřizovatel: Obec Podolí 

 

I. Popis školy 

 

Kapacita školy: 150 žáků 

 

Podmínky pro vyučování ve školním roce 2020/2021: 

  

Výuka se realizuje v pěti třídách (1. – 5. ročník), počítače v jedné kmenové 

třídě. 

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost 

Škola nemá tělocvičnu. Výuka tělesné výchovy je prováděna v sokolovně         

TJ Sokol Podolí a při příznivém počasí na dvoře Sokolovny TJ Sokol Podolí        

a na hřišti SK Podolí, které se nachází za areálem školní jídelny. V tělocvičně 

sokolovny základní vybavení: lavičky, žíněnka, švédská bedna, koza, tyč          

na šplh, gymnastický koberec, basketbalový koš a žebřiny. 

 

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy 

V odpoledních hodinách se v budově školy realizuje zájmová činnost žáků 

formou zájmových kroužků, dále ZUŠ - hra na hudební nástroje.                                       

Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny v kmenových třídách školy. 

 

Vybavení školy 

Škola je vytápěna plynovým kotlem a  jako rezervní slouží elektrický kotel. 

Všechny místnosti budovy školy jsou osvětleny zářivkami. Schodiště                

je kamenné, původní, první a poslední schod je označen žlutou barvou. Podlahy 

v učebnách jsou kryty linem a kobercem, na chodbách keramickými dlaždicemi 

nebo linem. Ve třídách kolem umyvadel jsou olejové nátěry nebo keramické 

obklady, stěny WC mají do předepsané výše keramické obklady, v umyvárnách 
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je teplá i studená voda.  Lékárničky jsou umístěny v kabinetu s pomůckami,      

ve školní družině, výtvarné dílně a v jídelně. 

 

 

II.  Organizace vyučování 

 

Začátek vyučování je v 8.00 hod.  

Před vyučováním škola zajišťuje možnost relaxačního pobytu žáků v budově 

školy od 6.40 do 7.40 hod. 

 

Vyučovací hodiny:  

Ve škole není školní zvonek, vyučující mají možnost učit v blocích.  

Zpravidla je dodržována délka 45 minut. 

 

Přestávky:    

10 minut po každé vyučovací hodině, po 2. vyučovací hodině 20 minut, 

odpolední vyučování je 6. a 7. hodinu po šedesátiminutové obědové přestávce. 

       

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu hodin a režim dne vychází zejména 

z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění o základním vzdělávání    

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad 

stanovených školním vzdělávacím programem. Žákům se SVPU je věnována 

individuální péče s využitím učebních postupů, doporučených ŠPZ. 

 

Stravování 

Je zajištěno v budově školní jídelny, která taktéž zajišťuje stravování dětem        

a zaměstnancům MŠ a cizím strávníkům - občanům Podolí.   

Doba vydávání obědů:  od 11.45 do 13.30 hod. 

 

Pitný režim 

Pro žáky je zajištěn po celou dobu vyučování z domácích zdrojů - kontrolován 

vyučujícími.  

V ŠD pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD. 

 

Pohybová výchova 

Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. Žáci v průběhu školní 

docházky absolvují v rámci TV nejméně 40 hodin plaveckého výcviku. 

V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky 

(relaxační, kompenzační cviky).  Vycházky a všestranné pohybové aktivity     

jsou také velice často zařazovány do plánu školní družiny.  

Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání. 
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III.  Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

 

V učebnách je zajištěna teplota nejméně 20 – 22°C. Teplota povrchu podlahy 

neklesá pod 19°C. Teplota vzduchu na chodbách a v místnostech pro krátkodobý 

pobyt neklesá pod 18°C. V letním období je regulována teplota žaluziemi, které 

jsou instalovány v oknech všech učeben a kabinetu. Žaluzie jsou vnitřní, 

natáčecí a vytahovací. Kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým 

pobytem žáků je zajištěna nástěnnými teploměry umístěnými ve výšce             

1,2 – 1,5 m nad podlahou na vnitřní stěně místnosti. Při poklesu teploty vzduchu 

v učebnách určených k trvalému pobytu žáků ve třech po sobě následujících 

dnech pod 18°C a při poklesu pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu     

a vzdělávání zastaven. 

 

IV. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

 

Úklid školy zajišťuje školnice a uklízečka, která se souhlasem ředitelky 

nakupuje čistící a desinfekční prostředky a toaletní potřeby, nutné pro provoz 

školy. Na žákovských toaletách je k dispozici teplá voda, mýdlo a papírové 

ručníky. V učebnách jsou umyvadla se studenou vodou a papírové ručníky.  

 

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

Sb. v platném znění: 

 

Denní úklid: 

 setření všech podlah a povrchů na vlhko, vyčištění koberců vysavačem  

 vynášení odpadků 

 umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů za použití čisticích 

prostředků s dezinfekčním účinkem  

 

Týdenní úklid: 

 nejméně jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického 

zařízení  

 dezinfikování umýváren a záchodů 

 

Celkový úklid: 

 nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných 

zdrojů 

 nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor a zařizovacích 

     předmětů 

 malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji 

 v případě potřeby ihned, každoročně zapravování 
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Součásti čištění: 

Dezinsekce a deratizace, 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,        

ve školní jídelně prováděn pravidelně jedenkrát ročně. 

Jedy a nebezpečné látky nejsou ve škole používány. Venkovní plochy,               

na kterých žáci tráví příležitostně volný čas, kontrolují přítomní vyučující           

a odstraňují případné znečištění nebo výskyt zdraví ohrožujících předmětů. 

Pokos trávy zajišťují pracovníci obce dle potřeby. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale 

přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád je projednáván                  

na pedagogické radě. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního       

a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých 

ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.  

Změny provozního řádu jsou prováděny každoročně. 

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

 

 

 

V Podolí dne 27.8.2020                                 ……………………. 

                                                                                 ředitelka školy  

                          

Schváleno pedagogickou radou 27.8.2020 

 


