Základní škola Praha 10 - Hostivař
Kozinova 1000, 102 00

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY
ČÁST:

4. PROVOZNÍ ŘÁD

Č. j.:
4 ZŠ - OSŠ /2016
Vypracovala:
Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy
Schválila:
Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne
29. 8. 2016
Školská rada projednala dne
13. 10. 2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne
1. 12. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Jako statutární orgán školy vydávám tento řád, který je součástí organizačních směrnic školy.
Samostatnými 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.
Provozní řád se řídí zejména:
• školským zákonem č. 29/1984 Sb. zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
• vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
předškolních zařízení a některých školských zařízení,
• vyhláškou č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
• vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
• vyhláškou č. 291/1991 Sb. o základní škole
• vyhláškou č. 35/1992,Sb., o mateřských školách, atp.
• nařízením vlády č. 178/2001,Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci

část I. Základní údaje
Název školy:

Základní škola, Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000, 102 00

Ředitelka:
Typ školy:
IČO:
IZO:
Zřizovatel:

Mgr. Blanka Chuchlerová
Základní s výukou moderní gymnastiky
47 61 13 32
600 041 271
Místní úřad m.č. Praha 15
Boloňská 1/478
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Kozinova 1000, Praha 10
271750630/31
info@zshostivar.cz,
www.zshostivar.cz

Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
Web:
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část II. Popis školy
1. Kapacita, počty žáků
Součásti školy a jejich kapacita:
a) škola má kapacitu 700 žáků
b) školní družina 300 žáků
c) školní jídelna 1000 strávníků
Počet učeben určených pro výuku
a) I. stupeň … 16 učeben
b) II. stupeň … 8 učeben
c) speciálních … 9 učeben

2. Podmínky pro tělovýchovnou činnost
V areálu školy jsou k dispozici:
a) 3 tělocvičny
b) 1 baletní sál
c) 1 velké hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhou
d) 1 malé hřiště s umělým povrchem
e) 1 skokanský sektor
f) 5 univerzálních malých hřišť
Vybavení tělocvičen a hřišť je pravidelně kontrolováno a obnovováno.
Pro zabezpečení odpovídajících hygienických podmínek slouží 8 šaten, 4 WC a 4 umývárny se sprchovacími
místy.

3. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Školní budovy, sportoviště a pozemky mohou být poskytnuty pro neškolní aktivity, při dodržení všech
zákonných norem. Zejména se může jednat o:
a) školní zájmové kroužky
b) sportovní aktivity školních zájmových kroužků
c) sportovní aktivity sportovních organizací a klubů
d) pořádání sportovních soutěží
e) dlouhodobé pronájmy
f) krátkodobé pronájmy
g) venkovní areál školy je částečně přístupný veřejnosti pro aktivity dětí i rodičů s dětmi

část III. Organizace vyučování:
4. Vyučování
Podrobně organizaci vyučování zpracovává zvláštní předpis 2ZŠ – OSŠ/2016 Školní řád, který je samostatnou
součástí tohoto řádu.

5. Stravování
Podrobně organizaci stravování a školní jídelny a kuchyně zpracovává zvláštní předpis 8ZŠ – OSŠ/2016 Řád
školní jídelny, který je samostatnou součástí tohoto řádu.


Obědy zajištěny ve vlastní kuchyni s jídelnou.



Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka 30 minut

6. Pitný režim
Pitný režim zajišťuje jak základní škola, tak i školní družina.
Nejsou instalovány nápojové automaty
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část IV. Další požadavky
7. Evidence a registrace úrazů
Je zavedena Kniha úrazů, jako jeden ze základních dokladů o každém úrazu.
O úrazech a náhlých onemocněních žáků jsou neprodleně informováni zákonní zástupci, kteří určují podmínky
pro poskytnutí lékařského ošetření.
Úrazy jsou také zaznamenávány v systému úrazů InspIS DATA.
Lékárničky jsou k dispozici u hospodářky školy, kanceláři vedoucí školní družiny a kanceláři vedoucí školní
jídelny.

část V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
8. Obecné principy zajištění vhodného mikroklimatu
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 a kubickou výměrou místnosti
ve smyslu vyhlášky.
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,
umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení
třídy současně denním i umělým osvětlením. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci
se správcem budov zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.
Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou zařazováni do normálních tříd a vzděláváni
dle opatření navržených příslušným školským poradenským zařízením. Škola jim k tomu vytváří vhodné
podmínky individuálně.
Škola není bezbariérová.

9. Osvětlení a zraková pohoda
V učebnách je použito zářivkové osvětlení. Pro ochranu před oslněním denním světlem a pro zajištění zrakové
pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami.
V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny, …), jsou
obrazovky umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem. Monitory jsou umístěny tak, aby
vzdálenost obrazovky od očí byla min. 50 cm.

10. Teplota vzduchu
Učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou vytápěny tak, aby nejnižší teplota
neklesala pod 20° C a průměrně se teplota pohybovala okolo 22° C.
Tělocvičny, jídelny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost jsou vytápěny tak, aby nejnižší teplota
neklesala pod 18° C.
Z důvodu nevhodných mikroklimatických podmínek musí škola zastavit provoz dle aktuálních zákonných
norem: 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.

11. Větrání
Všechny prostory využívané pro výuku a pobyt žáků v budově školy – učebny, školní družina, školní jídelna
jsou přímo větratelné.
Režim větrání je řízen pracovníkem školy dle konkrétních okamžitých podmínek. Žáci mají zakázáno
samostatně otevírat okna nebo větrací otvory.

12. Hluk
Zařízení 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 zásadně v době
mimo provoz. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje hygienické limity.
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část VI. Zásobování pitnou vodou
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce vodovodu.

část VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
13. Obecné požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, která je součástí samostatných
směrnic 11ZŠ – OSŠ/2016. Osobní ochranné prostředky jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam
je každoročně kontrolován, případně upravován.
Pro čištění a úklid školy a manipulaci se vzniklými odpady a jejich likvidaci 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 správce budov.
Pro školní jídelnu je vydána samostatná směrnice Sanitační řád, která je samostatnou součástí tohoto řádu.

14. Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)
Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

část VIII. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele.
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.11.2016.

V Praze dne 13. 10. 2016

Mgr. Blanka Chuchlerová
ředitelka školy
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