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1. Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a na základě §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky vydávám jako statutární orgán školy tuto
směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých.
2. Působnost provozního řádu
2.1

Provozní řád je závazný pro žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,
osoby, které se účastní práce školy nebo využívají prostor školy k činnostem.

2.2

Provozní řád je vyvěšen ve vestibulu školy, na internetových stránkách školy a je
uložen v kanceláři hlavní budovy školy č. 22.

3. Údaje o zařízení
3.1

Charakteristika zařízení
Adresa:
Telefon:
IČO:
Ředitel:
Zástupci:
Typ školy:
Kapacita:

3.2

Masarykova základní škola Polička, nábřeží Svobody 447, 572 01
Polička
461 725 529, 461 729 550 e-mail zsmasarykova@unet.cz
43 509 541
Mgr. Lenka Novotná
Mgr. Lenka Cechová, Mgr. Alena Dvořáková
základní škola
základní škola 1044 žáci
školní družina 150 žáků
školní klub
25 žáků

Zájmové činnosti
V rámci aktivit občanského sdružení „Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce“ jsou pro žáky organizovány zájmové kroužky zaměřené na anglický
jazyk, logopedii, deskové hry, hru na flétnu a pohybové aktivity.

3.3

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Škola poskytuje sportoviště a technické vybavení pro činnost žákovských družstev
atletiky a volejbalu. Tyto aktivity probíhají po skončení výuky v době od 13.35 hodin
do 19.30 hodin.
Po ukončení školního vyučování v rámci své doplňkové činnosti škola pronajímá
prostory veřejnosti.

4. Organizace vyučování, režim dne
4.1

Provoz školy
Aktivity určené žákům školy začínají v 6.30 hodin a končí podle rozvrhu v 16.30
hodin. Začátek vyučování je stanoven na 7.55 hodin, poslední vyučovací hodina
končí v 16.25 hodin.

4.2

Dojíždění dětí
Škola je spádovou pro děti z okruhu do vzdálenosti cca 16 km. Děti se do školy
dopravují autobusy a vlakem. Příjezd prvních žáků v 7.20 h, odjezd posledních žáků
v 16.30 hodin.

4.3

Školní družina
Využití pro 1. – 4. ročník.
Provoz ranní družiny : 6.30 – 7.40 h
Provoz odpolední družiny : 11.30 – 16.30 h
Pobyt venku : 12.00 – 16.00 h, aktivity a obsah činnosti upravuje ŠVP ZV.

4.4

Školní klub
Využití pro 5. – 9. ročník.
Provoz ranní klub: 6.30 – 7.50 h
Provoz odpolední klub: úterý 13.30 – 14.00
Aktivity a obsah činnosti upravuje ŠVP ZV.

4.5

Vyučovací hodina
Délka trvání : 1.- 2. ročník dle individuálních potřeb (bez zvonění)
3. – 9. ročník 45 minut
Způsob výuky : střídání různých forem práce s dětmi.
Maximální počet hodin v jednom sledu:
1. - 2. ročník 5. vyučovacích hodin,
3. - 9. ročník 6. vyučovacích hodin.

4.6

Frekvence větrání
Větrání ve třídách probíhá podle potřeby a provádí se pod dohledem vyučujícího,
převážně při vyučování, o přestávkách jsou okna uzavřena, je možné větrat pouze
vyklopením ventilace. Je přísně zakázáno sedět na parapetu oken.

4.7

Přestávky mezi vyučovacími hodinami
Zařazení v režimu: 1. - 2. ročník individuálně dle potřeby
3. – 9. třídy po každé vyuč. hodině (dle rozpisu viz. příloha č. 1).
Délka trvání: mezi vyučovacími hodinami 10 minut, po 2. vyučovací hodině 20 minut
polední přestávka 35 minut.
Žáci tráví přestávky mezi hodinami v budově školy, žáci 1. - 2. ročníku mohou
využívat relaxačního koutku v mezipatře budovy pavilonu.
Polední přestávku mají možnost trávit žáci v šatnách školy, v areálu školní zahrady.

4.8

Režim práce s počítačem
Zařazení v rozvrhu: pravidelně od 2. třídy
Počet vyučovacích hodin práce na počítači v jednom sledu max. 2 vyučovací hodiny,
dle rozvrhu hodin a aktuálního rozvrhu hodin počítačových učeben.

4.9

Režim pracovního vyučování
Zařazení v učebním plánu: v 6. a 7. ročníku.
Délka trvání v jednom sledu: zařazeno do běžného rozvrhu hodin vždy 1 vyučovací
hodina. Možnosti očisty po ukončení práce je v předsíňkách záchodů, ve třídách a ve
školní dílně.
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: pracovní oděv.
Na 1. stupni je pracovní vyučování integrováno do předmětu Výtvarné činnosti,
v režimu dvě vyučovací hodiny v jednom sledu.

4.10

Režim práce na pozemku
Zařazení v učebním plánu: v 6. a 7. ročníku.
Délka trvání v jednom sledu maximálně 1 vyučovací hodina. Možnost očisty je přímo
na školní zahradě, v předsíňkách záchodů a ve třídách.
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: pracovní oblečení.

5. Režim stravování včetně pitného režimu
5.1

Stravování
Obědy zajištěny u smluvního stravovacího zařízení Školní jídelna Polička, sídlo
Rumunská 646, Polička; IČ: 75007975, zřizovatel: město Polička.
Doba vydávání oběda: od 11.35 do 14.00 hodin, doba vymezená pro konzumaci
oběda minimálně 30 minut.
Doplňkové občerstvení zajišťuje školní bufet, provozní doba od 7.30 do 13 hodin.
Za sortiment zboží odpovídá provozovatel bufetu, který je povinen podřídit prodej
potravinových výrobku aktuálně daným předpisům a doporučením (viz smlouva
o pronájmu).
Škola je zapojena do programu „Mléko do škol a „Ovoce školám“.

5.2

Pitný režim
Zajištění: prodejní automaty, školní bufet, program „Mléko do škol“, vlastní zdroj.
Druh nápojů: mléko, balené nápoje a nápoje z automatů, čaj, voda.

6. Podmínky pohybové výchovy
6.1

Prostorové podmínky

6.2

Tělocvična v budově školy (169 m2), tělocvična v přístavbě školy (420 m2), zrcadlový
sálek v přístavbě školy (69 m2).
Tělocvičny jsou vybaveny nářadím pro běžné potřeby tělesné výchovy, šatny
vybaveny jsou nainstalovány lavičky a věšáky.
Hřiště v areálu školní zahrady obsahuje tyto prostory: atletická dráha, rozběžiště pro
skok daleký, areál pro vrhy, hody, skok vysoký, basketbalové koše a branky pro malou
kopanou.
Zařazování hodin tělesné výchovy

V učebních plánech 1. až 9. ročníku jsou zařazeny dvě hodiny tělesné výchovy, které
jsou rozprostřeny v rozvrhu hodin od 1. do 9. hodiny. Na 1. stupni vždy po jedné
vyučovací hodině s výjimkou plavání, které zpravidla bývá v rozpětí dvou hodin, na
2.stupni v dvouhodinovém bloku s výjimkou volitelného předmětu pohybové aktivity,
který má časovou dotaci 1 hodina.
6.3

Harmonogram vyučovací hodiny
Vyučovací hodina tělesné výchovy začíná úvodní částí (organizační a rušná- zahřívání
organismu), průpravná část (všeobecné procvičení celého těla), hlavní část (nácvik,
výcvik, dynamická pohybová hra), závěrečná část (kompenzační cvičení, hry na zklidnění,
organizační aktivity).

6.4

Výuka plavání
V ŠVP ZV je plavecká výuka zařazena od 2. do 9. ročníku. Výuku plavání zajišťuje
Plavecká škola Polička, Nádražní 775, Polička. Během docházky 1. až 5. ročník
absolvují žáci 40 vyučovacích hodin (ve 3. a 4. ročníku je vždy 10 hodin dotováno
školou, ostatní vyučovací hodiny si žáci hradí podle skutečné docházky sami).

6.5

Kompenzační cvičení v hodinách
Kompenzační a relaxační cvičení je zařazeno v rámci vyučovacích hodin v rozsahu
několika minut dle druhu využívaných forem a metod práce.

6.6

Mimoškolní využití sportovních zařízení
Tělocvičny a sportoviště školy jsou v době mimo vyučování využívány sportovními
a pohybovými kroužky Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy
v Poličce. Dále zde své aktivity provozují: středisko volného času Mozaika Polička,
spolek Atletika Polička, Volejbalový oddíl TJ Spartak Polička a veřejnost.

7. Podmínky provozu školní budovy
7.1

Osvětlení
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr
osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové
pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami nebo
látkovými závěsy. Umělé osvětlení v učebnách i v tělocvičně zajišťují zářivková
osvětlovací tělesa opatřena kryty. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní
světlo. V prostorách, kde se používá výpočetní technika (kanceláře, počítačové
učebny, učebny s dataprojektory) je zraková pohoda zajištěna okenními žaluziemi,
látkovými závěsy. Obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení
denním světlem.

7.2

Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy (učebny, šatny, WC,
tělocvičny) jsou přímo větratelné.

7.3

Vytápění
V učebnách, odborných pracovnách, družinách, tělocvičnách a dalších místnostech
určených k trvalému pobytu žáků je zajištěna teplota nejméně 20° až 22°C.

7.4

Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.
Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje hygienické limity.
7.5

Údržba školní budovy
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 domovník.
Rozsah úklidu je stanoven Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu
Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, 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.

7.6

Pracovní podmínky
Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
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 administrativní
pracovnice, zajišťuje nákup a evidenci. Přidělování a kontrolu používání provádí
domovník.

7.7

Pracovní podmínky organizace výuky
Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, hluk,
teplota, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální
počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu Vyhlášky č. 410/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.
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 a ze zásad stanovených v ŠVP ZV „Čemukoliv se učíš, učíš
se pro sebe“.

8.

Psychohygienická opatření

8.1

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi
Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní
vyučující, především učitele TV. Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé
vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci žáka.
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.

8.2.

Výchova ke zdraví
Vyučující dbají na dodržování hygienických pravidel v prostorách školy. Žáky
s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelé neprodleně izolují a předají

rodičům. Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení
lékaře, užívat dvojí učebnice.
Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.
8.3.

Výchova k pohybu
Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém
vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, ….).
Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu
k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.
Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat k pobytu na školní zahradě, pokud to počasí
dovolí, v případě špatného počasí k tělesným aktivitám v tělocvičně nebo na
sportovištích.
V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou
tělovýchovných chvilek, dechových cvičení.
Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti
s tělovýchovným zaměřením.

V Poličce 1. 9. 2017

Mgr. Lenka Novotná
ředitel školy

