
 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 

se sídlem  

739 51  

Dobratice 58 

2. PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2021/2022 
(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

           Spisový / skartační znak                1.1.3           A10 

Vypracoval: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 

 

 

 Základní údaje: 

 

 Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, 739 51 Dobratice 58 

 Telefon: 558 651 255 

 IČ: 706 400 17 

 Ředitelka: Mgr. Karla Peterková 

 Zřizovatel: Obec Dobratice 

1) Popis školy: 

 Kapacita školy: 130 

 Počet žáků:  školní rok 2021/2022 – 100 žáků 

 Školní družina: kapacita 87 žáků; 3 oddělení 

 Součástí: MŠ Dobratice, MŠ Vojkovice, ŠJ Dobratice, ŠJ Vojkovice, ŠD, výdejna 

Podmínky pro vyučování (velikost učeben) 

 Počet učeben určených pro I. stupeň – 6 samostatných tříd, počítačová učebna, učebna 

keramiky. 
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 Počet žáků ve třídě: 1. ročník – 24 žáků 

           2. ročník – 13 žáků  

           3. A ročník – 15 žáků 

           3. B ročník – 16 žáků 

           4. ročník – 16 žáků 

           5. ročník – 16 žáků 

 Počet:     56 dívek  44 hochů  

 Zařazení žáků s podpůrným opatřením: 8 žáků.  

 Počet dojíždějících dětí, vzdálenost (časové údaje): 

- Žáci dojíždějí: ve školním roce 2021/2022 –  53 žáků 

                     

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost1 : 

 Počet a kapacita tělocvičen: nově postavená 1 tělocvična s dřevěnou podlahou. 

 Vybavení tělocvičny: šplh – tyče, provaz; hrazda; kruhy; basketbalové koše – 4 ks; 

žebřiny – 6 ks; žíněnky, gymnastický koberec – 2 ks, koza – 2 ks, odrazový můstek, 

branky na házenou, branky na florbal, pingpongové stoly, badmintonové pole – sety na 

badminton, volejbal – sítě, trampolína, sportovní vybavení – míče, švihadla, štafetové 

kolíky, padák, balanční prvky, skákací pytle, kužele.  

 Hygienická zařízení v tělocvičně: sprchy – dívky, hoši.  

 Šatny: dívky, hoši. 

 Počet a kapacita hřišť: multifunkční hřiště (nově zrealizované v r. 2015) – dětské 

hřiště s herními prvky, posilovací stroje, hřiště s umělým trávníkem – míčové hry, 

tenis, fotbal. 

 Vybavení hřišť:  

                                                 
1 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Vojkovice Horní 

Domaslavice 

Pražmo Nižní 

Lhoty 

Frýdek-Místek Soběšovice Dolní Tošanovice Komor

ní 

Lhotka 

Celkem 

1. ročník 10 1   1  2  14 

2. ročník 4   1    1 6 

3. A ročník 3      2  5 

3. B ročník 5 1  2   1  9 

4. ročník 7  1   1   9 

5. ročník 3 2  2     7 

Celkem 36 4 1 5 1 1 5  53 
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- Dětské hřiště – lanovka, pyramida, houpací hnízdo, pískoviště, skluzavka, hrazdy, 

sestava pro šplh a horolezecká stěna. 

- Posilovací stroje.  

 Požadavky na hygienická zařízení: 

 Šatny – šatní skříně pro každého žáka. 

 Umývárny – v tělocvičně – sprchy dívky, sprchy hoši. 

 Toalety: 

- Přízemí školy – dívky – 3 toalety, hoši – 3 toalety, 4 pisoáry, 1 učitelé 

-  První patro – dívky – 3 toalety, hoši – 2 toalety, 4 pisoáry, 1 učitelé 

- Tělocvična – toaleta – 1 dívky, 1 hoši, 1 učitelé, 1 bezbariérový  

I. Hygienická pravidla od 1. 9. 2021 v době epidemiologické situace COVID-19: 

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit. 

2. Po příchodu do budovy školy  si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, ruce si osuší jednorázovým ručníkem,  popřípadě 

provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu svého pobytu ve 

škole. 

3. Všechny osoby ve společných prostorách školy mají nasazenu ochranu dýchacích cest 

– respirátor, případně roušku. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 

respirátory (roušky) a sáček na uložení respirátoru.  

4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 

5. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostor (minimálně 1x v průběhu 

vyučovací hodiny).  

6. V odborných učebnách  žáci použijí také dezinfekci. Při odchodu z odborné učebny 

provedou vyučující dezinfekci pracovních míst žáků dezinfekčním rozprašovačem.  

7. Žáci mají k dispozici rovněž antivirovou dezinfekci na každé chodbě a při vstupu do 

tělocvičny. 

8. V rámci tělesné výchovy žáci použijí při vstupu a při odchodu do tělocvičny 

antivirovou dezinfekci. 

9. Po ukončení hodiny tělesné výchovy provedou vyučující dezinfekci šaten. 

10. Na konci vyučování žáci vyhodí své odpadky do koše a opustí třídu dle pokynů 

vyučujícího. 

11. V případě zdravotních komplikací, které odpovídají příznakům COVID-19 žáci 

okamžitě kontaktují nejbližšího zaměstnance školy a řídí se jeho pokyny. 
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12. V případě pozitivního testu budou žáci izolováni a následně předáni zákonným 

zástupcům, zletilí žáci opustí prostor školy a neprodleně kontaktují svého lékaře.  

II. Toalety: 

1. Na toalety odcházejí jednotlivě. 

2. Následně si umyjí ruce, osuší a použijí dezinfekci. 

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:  

 Druh aktivity a její časové zařazení:  

- Pořádané akce společně se SRPŠ: Tajemná noc - podzim, zima - vánoční jarmark, 

Česko zpívá koledy, Mikuláš pro děti, dětský karneval, jaro – vítání jara, 

knihovnický den, velikonoční dílna, den matek, šachový turnaj. 

- Zájmové útvary: pěvecký kroužek, keramika, počítačový kroužek, klub Šikulů, 

šachový kroužek, včelařský kroužek, klub logiky a deskových her, sportovní 

kroužek, čtenářský klub, doučování, anglický kroužek, taneční kroužek, soukromá 

ZUŠ p. Dýrrové, p Zouharové. 

- Akce pořádané složkami obce: sportovní bál, obecní bál, posezení s důchodci, 

badmintonový turnaj – akce pořádané v tělocvičně. 

- Tělocvična se pronajímá každý den pro veřejnost: jóga pro dospělé, fotbalisté, 

badminton.    

  Doplňková činnost – cizí strávníci. 

2) Organizace vyučování:  

 

Organizace:  

 

 Začátek vyučování (v 7:45 hodin) 

 Ukončení vyučování:  

- 1. vyučovací hodina – v 7:45 – 8.30 hodin 

- 2. vyučovací hodina – v 8:40 – 9:25 hodin 

- 3. vyučovací hodina – v 9:40 – 10:25 hodin 

- 4. vyučovací hodina – v 10:35 – 11:20 hodin 

- 5. vyučovací hodina – v 11:30 – 12.15 hodin 

- 6. vyučovací hodina – ve 12:45 – 13:30 hodin 

 Vyučovací hodina (délka 45 min.) 

 Přestávky (nejméně 10min. po každé hodině, během dopoledního vyučování zpravidla 

po druhé vyučovací hodině se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce nejméně 15 

minut, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nejméně 50 min.) 

 Počet hodin v jednom sledu: 1-  5. ročník – 5 hodin, šestá vyučovací hodina začíná po 

30 min. přestávce. 

 Řazení předmětů podle obtížnosti: ČJ, M, AJ, Prv, Př, Vl, Inf, Hv, Pč, Vv, Tv  

 

Školní družina: 

 Ranní družina:  od 6:30 – do 7:30 hodin 
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 Odpolední družina:  od 11:20 – do 16:30 hodin 

 

Obecní knihovna: 

 Úterý:   od 13:00 – 17:30 hodin – provoz omezen z důvodu   

                                         epidemiologické situace. 

Stravování:  

 Způsob stravování: vlastní výdejna ve škole. 

 Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol a mléko do škol“. 

 Doba vydávání stravy: 

- Obědy - od 11:30 do 13:00, nejvýše 3 hodiny – od dohotovení do výdeje včetně 

dopravy, odebrání oběda pro žáka prvního stupně nejpozději po 5. vyučovací 

hodině). 

 Možnost doplňkového občerstvení: ve škole není doplňkové občerstvení. 

 Režim stravování pro cizí strávníky: cizí strávníci se ve škole nestravují, pouze 

odebírají oběd. 

 Výuka plavání: 1. roč., 2. roč., 3. roč.  

 Tělovýchovné chvilky v průběhu hodiny. 

 Kompenzační cvičení v hodinách. 

 Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě. 

 

 

Režim práce s počítačem: 

          

 Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny: počítačová učebna, 

notebooky – 35 ks, tablety – 39 ks, interaktivní tabule – 4 ks, dataprojektor – 5 ks (z 

toho 1 přenosný). 

 Zařazení v rozvrhu – využití počítačů v průběhu hodiny. 

 Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu – 5. ročník – 1 x týdně. 

 V době distanční výuky. 

 

3) Další požadavky: 

                              

Výchova ke zdravému životnímu stylu:  

 aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, 

 způsob a forma zařazení do výuky: projektové vyučování, didaktické hry, skupinová 

výuka, 

 vnitřní řád školy2 (příloha provozního řádu) 

 evidence a registrace úrazů – zavedena kniha úrazů žáků a zaměstnanců, hlášení úrazů 

ČŠI, 

                                                 
2 § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 
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 traumatologický plán - lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky 

pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění, 

 seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické 

výuce a jejich používání – žáci využívají pracovní košile ve Vv, v Pč; tělesná výchova 

– cvičební úbor 

 

4) Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

      

Teplota vzduchu:  

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

(nejméně 20o až 22 C). Proti pronikání slunečního záření okny místnosti jsou ve třídách 

žaluzie. 

 Tělocvična, jídelna, chodba a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí klesnout pod 

18°C).  

  Kontrola teploty vzduchu: v prostorách s trvalou činností jsou umístěny nástěnné 

teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 

 Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků 

ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto 

učebnách v jednom dni pod 16 ºC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání 

zastaven. 

   

Větrání: 

 Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a 

vzdělávání určené k trvalé činnosti jsou přirozeně větratelné). 

 Režim větrání (o přestávkách, za nepříznivých meteorologických podmínkách). 

 

     Osvětlení 

 

Denní osvětlení: 

- V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá 

krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter je zajištěno 

vyhovujícím denním osvětlením. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a 

více hodin.  

- Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při 

různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora. Koeficient 

denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti). 

- Orientační ukazatel denního osvětlení: výpočtem poměr plochy podlahy k ploše 

zasklení oken.  

       Sdružené osvětlení: 

- Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a 

doplňující umělé osvětlení během dne).  
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- Zajištění v odůvodněných případech (pro zlepšení podmínek denního osvětlení). 

Pro žáky se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke 

specifickým potřebám žáků. 

Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky), umístění zářivek vzhledem 

k okenním otvorům (rovnoběžně). 

- Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního 

osvětlení. 

Rovnoměrnost osvětlení:  

- denního bočního osvětlení: s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,2, pro 

ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15. 

- umělého osvětlení: v prostorách s trvalou činností žáků nejméně 0,65, 

v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4. 

Osvětlení tabule: 

- Podmínky pro osvětlení tabule -  místní osvětlení, součástí celkového osvětlení. 

(Musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst).  

Ochrana před oslněním: 

- Zařízení pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude 

tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty. 

- Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem. 

- Barevná úprava.  

- Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde 

nemohou narušovat zrakovou pohodu) 

- Doplňující umělé světlo při sdruženém osvětlení: musí zajistit vyhovující rozložení 

jasů všech ploch, v prostorách s bočním denním osvětlením se musí umožnit 

regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel 

umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 

Obrazovky: 

- Umístění (v prostorech s obrazovkami musí být zajištěny podmínky zrakové 

pohody a vyloučeno oslnění). 

- Poloha obrazovek (k osvětlovacím otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním 

se musí zamezit jednak přímému oslnění těmito plochami s velkým jasem, jednak 

oslněním jejich odrazem na obrazovkách, například použitím obrazovek 

s omezenou odrazností světla). 

- Vzdálenost očí od obrazovky (musí být minimálně 50 cm od horního okraje 

obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm.). 

- Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek (nesmí být tak 

velká, aby snižovala kontrast na obrazovkách; v běžných případech je vyhovující 

osvětlenost 200 - 300 lx.). 

5) Zásobování pitnou vodou: 

Zdroj: 

 Veřejný vodovod. 

 Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím 

požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem. 
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 Doklad o provedeném vyšetření kvality vody (protokol o zkoušce č. 9230/15): 

 

- datum odběru – 4. 11. 2020 ……………………….. 

 

- datum analýzy – 5. 11. – 16. 11. 2020, …………………………… 

Kapacitní hlediska: 

 Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka. 

 

6) Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim:  

 Způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní úklid:  

a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, 

okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení 

odpadků, vyčištění koberců vysavačem, 

b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí 

umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech 

Týdenní, celkový: 

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a 

dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně 

umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid 

všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě 

potřeby ihned. 

 

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání.  

 

 Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

- Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po 

konzultaci s odbornými pracovníky DDD. 

 

 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

- Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů.  

 

 

- Ve škole třídíme odpady: obaly z plastů jsou ukládány do nádob pro plasty, rovněž 

i papíry a kartony. V každé třídě jsou umístěny tyto nádoby. Nádoby jsou 

zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 

  

 

 

Platnost provozního řádu od 1. 9. 2021. 

 

 

         …………………………… 

V Dobraticích 26. 08. 2021      Mgr. Karla Peterková 

         ředitelka školy 



Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa: 739 51 Dobratice 58, IČO 706 40017, tel.: 558 651 255,  

e-mail: zs.dobratice@post.cz 
 

 

 

 

 

Seznámení s provozním řádem: 


