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Na základě ustanovení § 165 zákona, odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na 

základě § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám 

jako statutární orgán školy tento Provozní řád. Je zpracován podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 

Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých.  

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 dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové 

výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

 

1. Základní údaje a popis školy 

Kapacita školy je 40 žáků. Škola má nové prostory ve vstupní objektu kláštera Porta Coeli 1001 v 

Předklášteří. Součástí vybavení školy jsou i relaxační místnost, šatna a hygienická zařízení. Více 

k materiálnímu zabezpečení školy viz ŠVP. Pro tělesnou výchovu si škola pronajímá externí prostory 

sportovní haly v Předklášteří nebo využívá přilehlou zahradu a blízký park. V případě venkovních 

aktivit na místech přístupných veřejnosti zkontrolují pedagogové čistotu těchto ploch a případné 

nedostatky nahlásí řediteli nebo správci, který zajistí odstranění. 

 

Mimo dobu vyučování lze prostory školy využít i pro jiné aktivity školy, především pak vzdělávací 

akce. 

 

2. Organizace 

Areál školy se otevírá v 8:00, žáci se scházejí do 8:45, vyučování začíná v 9:00. V době před začátkem 

vyučování je zajištěn nad žáky dohled. 

V době školního vyučování je areál školy uzamčený (vstupní dveře do areálu). Pro vstup je nutno 

zazvonit u vstupu nebo kontaktovat pracovníky školy na telefonním čísle 603 176 374. 

Vyučování probíhá dle rozvrhu či rozhodnutí školy a jejích pracovníků, konec vyučování je podle 

rozvrhu, nejpozději v 16:05. Odpovědný pedagog dbá na to, aby měli žáci v průběhu vyučování 

dostatečný prostor pro relaxaci a odpočinek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků. Počet hodin v jednom sledu se řídí ŠVP a rozvrhem a může být 

nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování je nejvýše 3 vyučovací hodiny. Přestávky 

trvají vzhledem k obtížnému dopravnímu spojení dojíždějících žáků, což je většina, a vzhledem 

k možnosti relaxace i mimo přestávku, nejméně 5 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním trvá z výše zmíněných důvodů nejméně 45 minut.  

Po příchodu do školy se žáci přezují do vhodné obuvi a oděv i obuv uloží na vyhrazené místo v šatně.  

Ve všech prostorách školy se žáci chovají v souladu s pravidly školy a řídí se řádem a pravidly 

jednotlivých místností. 

Umístění lavic a židlí není statické (výuka neprobíhá frontálně) a mění se v závislosti na výuce podle 

pokynu pedagogického pracovníka; ten přitom zajistí kvalitu denního a umělého osvětlení pracovních 

ploch, správnou pozici lavic a správné sezení žáků a střídání pozic v závislosti na prováděné činnosti. 
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Po ukončení dopolední výuky, odpolední výuky a před odchodem z družiny uvedou po sobě žáci 

prostory do pořádku. 

Jiná organizace výuky, např. exkurze, školní výlety, kurzy – délka přestávek je určena podle 

charakteru činností a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných 

mimo místo vzdělávání zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem 

domluveném místě 15 minut před dobou shromáždění a 15 minut po skončení akce. Místo a čas 

shromáždění žáků a ukončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným 

zástupcům 

Cizí osoby jsou vpuštěny do budovy školy pouze po identifikaci a sdělení důvodu návštěvy. 

Areál školy se zavírá v 16.05 nebo po ukončení plánované akce. 

Poslední odcházející pracovník školy provede kontrolu budovy. 

 

3. Stravování a pitný režim 

Žáci i zaměstnanci mají možnost využívat školní jídelnu Střední školy a Základní školy Tišnov (na 

adrese nám. Míru 22, 66625, Tišnov). Provoz školní jídelny se řídí jejím provozním řádem, se kterým 

jsou zde se stravující žáci a zaměstnanci na začátku školního roku seznámeni. 

Žáci jsou na oběd doprovázeni pracovníkem školní družiny nebo jiným zaměstnancem školy. Doba 

vydávání jídla je 12:45 až 13:15. Ti žáci, kteří se nestravující ve školní jídelně a neodejdou na domácí 

stravování mimo školu mohou zůstat v prostorách školy a škola zajistí dohled pracovníkem školní 

družiny nebo jiným zaměstnancem školy. 

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

veřejného vodovodu. Rodiče žáků jsou poučeni, aby děti měli s sebou ve škole láhev na vodu pro 

zajištění pitného režimu. Vodu si mohou žáci doplňovat z kteréhokoli umyvadla v prostorách školy. 

U všech umyvadel, která jsou napojena na přívod teplé vody, teplota této vody nepřesahuje 45°C. 

Jíst během dne mohou žáci volně s ohledem na činnost, kterou zrovna vykonávají. Složení a 

množství jídla, které si s sebou žáci nosí je plně v režii rodičů.  

 

Zdrojem zásobování pitnou vodou je veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody nesmí být 

školní budova v provozu. 

 

4. Pohybové aktivity 

Hodiny tělesné výchovy jsou zařazeny podle ŠVP a rozvrhu. Škola kromě těchto pohybových aktivit 

nabízí také volné pohybové aktivity, které mohou probíhat jak ve třídách, tak ve venkovních 

prostorech školy. Škola nabízí výuku plavání. Žáci se mohou přirozeně otužovat podle svých 

fyziologických dispozic.  

 

5. První pomoc a zdraví 

 

5.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je integrální součástí konceptu demokratické školy a do výuky 

je zařazována v souladu s ŠVP. Zaměstnanci školy se k ní snaží vést žáky svým příkladem. 
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5.2 Lékárnička první pomoci se seznamem telefonních čísel a podmínky pro poskytnutí lékařského 

ošetření při úrazech a náhlých onemocnění (37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví) se nachází v šatně. 

 

5.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o 

evidenci úrazů)  

se provádí do knihy úrazů, uložené v místnosti „klidovka“ za dveřmi u lékárničky. 

 

 

6. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení) 

 

6.1 Teplota vzduchu:  

- Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti musí mít 

minimálně 19oC, optimálně 22 ± 2oC, maximálně 28oC. Regulaci proti pronikání slunečního 

záření okny místností zajišťuje stínění.  

- Tělocvičny, jídelny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost minimálně 18oC, optimálně 

20 ± 2oC, maximálně 28oC. 

- Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí přenosného teploměru. 

- Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě 

následujících dnech pod 18oC, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto 

učebnách v jednom dni pod 16oC musí být provoz školy zastaven. 

- Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30° 

C a kdy je maximální teplota v místnosti vyšší než 31° C, musí být přerušeno vyučování nebo 

zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného 

režimu. 

 

6.2 Větrání: 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy (třídy, šatna, WC) jsou přímo 

větratelné. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.  o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

Větrání probíhá přirozeným způsobem – jsou vyčleněna okna, kterými je možné větrat i při výuce. 

V zimním období se větrá krátce a intenzivně. 

 

6.3 Osvětlení 

Osvětlení je primárně zajištěno okny, v případě potřeby je pro další regulaci osvětlení možno použít 

umělé osvětlení nebo mj. pro ochranu před oslněním stínění. Pro žáky se zrakovým postižením je 

v případě potřeby nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke specifickým potřebám žáků. Úroveň 

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

hodnotami a požadavky. 

 

6.4 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 
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zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké 

továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity. 

 

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení)  

Způsob a četnost úklidu a čištění jsou stanoveny v pracovní náplni uklízečky podle zásad rozsahu 

úklidových prací stanovených Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 § 14. 

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci a jsou 

denně vynášeny do kontejnerů podle zásad třídění odpadu. Všichni zaměstnanci a žáci jsou povinni 

zásady třídění odpadu dodržovat. 

Pravidelnou kontrolu úklidu provádí ředitel školy a namátkově vedení školy. Za výdej čistících 

prostředků a jejich nezávadnost odpovídá ředitel školy. 

 

8. Doprava  

Vjezd do areálu je možný za účelem rychlého předání/vyzvednutí dítěte ze školy / školní družiny 

nebo kroužku. V odpoledních hodinách (po 15:00) jsou domluvena parkovací místa v areálu kláštera 

na velkém parkovišti před pivovarem. V případě nutnosti je možné využít parkovací místa na ulici 

Uhrova a Komenského. 

 

9. Závěrečná ustanovení  

Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s provozním řádem a jeho změnami; za to odpovídá 

ředitel školy. 

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

zaměstnancům, žákům a návštěvám školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a 

periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí 

každoroční veřejné prověrky BOZP. 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem pověřen zaměstnanec, který o 

kontrolách provádí písemné záznamy. 

Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků. 

 

 

 

 

 

 

 

 


