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 Základní škola Zbraslav, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace 
 

 

Provozní řád školy 

 

 
1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na 

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a 

zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich 

pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 
2. Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy: 

- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění; 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění; 

- vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění; 

- vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném 

znění; 

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění;  

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění;  

- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, v platném znění 

- vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  

 

 

I. Údaje o zařízení 

 
základní škola Zbraslav, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Komenského 280,  

66484 Zastávka u Brna 

IČO: 70994099 

telefon: 546 453 183 

 

IČO: (OÚ) -282910   

 

ředitel:   Mgr. Miroslav Báňa, MBA 

zástupce ředitele: Ing. Eva Kolegarová 

 

Typ zařízení: základní škola 

Kapacita školy: 240 žáků 

Kapacita jídelny: 160 obědů 

Kapacita školní družiny: 60 dětí 

   

Zájmové činnosti, kroužky: 

- zajišťujeme ve spolupráci se sdružením ZUBR, SVČ Rosice, ZUŠ Rosice a dobrovolníky z řad rodičů. 

  

Využití tělocvičen:  

- v hodinách tělesné výchovy; 

- pro tréninky družstev žáků, dorostu, dospělých TJ Sokol – oddíl kopané, sportovní kroužky, hasiči, jako 

doplňková činnost pro veřejnost.  
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Prostorové podmínky 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., stanovuje hygienické požadavky na prostory a provoz škol. 

Potřebné údaje k výpočtům pro stanovení prostorových podmínek v základní škole Zbraslav: 

velikost areálu školy  3 351 m2 

zastavěná plocha pozemku školy objekty 935 m2 

velikost plochy asfaltováho hřiště 32 m x 16 m = 512 m2 

velikost plochy venkovního altánu  7,6 m x 4,3 m = 33 m2 

velikost plochy hřiště s umělým trávníkem 33,2 m x 18,6 m = 618 m2  

velikost plochy na sprint 50/60 m – dvojdráha  67 m x 2,6 m = 174 m2 

velikost plochy na skok daleký 25,1 m x1,2 m + 9,7 m x 3,6 m = 65 m2 

velikost ploch kmenových učeben 9 m x 6,8 m = 61 m2 

velikost plochy travnatého hřiště 36,8 m x 14,6 m = 537 m2 

velikost plochy odborné učebny informatiky 6,3 m x 6.8 m = 43 m2 

velikost plochy odborné učebny praktického vyučování 9,4 m x 6,5 m = 61 m2 

velikost plochy žluté učebny 9 m x 6,8 m = 61 m2 

velikost plochy školní družiny  9 m x 6,8 m = 61 m2 

 
 

 

II. Režim dne 
 

Provozní podmínky: 

1. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky 

  č. 48/2005Sb., ze zásad stanovených ve vzdělávacím programu Škola pro život, s platností od 1. 09. 2007 

včetně dodatků č. 1, 2, 3 a ŠVP ŠD a vyhlášky č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

prostory a provoz škol, a je upraveno potřebám dojíždějících žáků školy, jejichž počet je zhruba 1/3 

celkového počtu žáků školy. 

2. Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 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 výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky. 

3. 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, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, 

manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým 

osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. 

4. Žáky školy jsou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s PPP 

vypracovány individuální výukové plány.  

5. Učitelé sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou 

výměnu za vhodnější velikosti. 

6. 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 

meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 

učebny a tabule. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo. 

7. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy – kmenové učebny, odborné učebny, 

tělocvična, školní družina, šatny, WC – jsou vytápěné a přímo větratelné. 

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 

až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 

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

veřejného vodovodu – Vodovody a kanalizace Rosice.  
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9. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců v souladu s obecně 

platnými předpisy a vnitřním předpisem Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.  

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

11. Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných 

místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá 

zvláštnímu režimu. Vyučující chemie absolvoval příslušná školení a je odborně způsobilý k práci s těmito 

látkami.  

12. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy. Pokos trávy provádí školník. Pokos 

je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. 

 

 

 

 

Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži: 

- škola: od 7.10 hod. do 16:00 hod. 

- tělocvičny: od 7.30 hod. do 21 hod. 

Dojíždějící děti: 

 Maximální vzdálenost:  8 km 

 Druh dopravy:  autobusová 

 Čas prvního příjezdu a posledního odjezdu žáků: 7.10 hod. – 15. 37 hod.   
Dojíždějí žáci ze:  Stanovišt 

   Újezda u Rosic 

   Hlubokého 

   Zálesné Zhoře 

   Příbrami  - výjimečně  

   

 

 

Školní družina: 

- má 2 oddělení – 60 žáků, řídí se řádem školní družiny. 

Začátek vyučování:  

- 7.30 hod. 

Konec vyučování: (včetně odpoledního) 

- 15.00 hod. 

Vyučovací hodina: 

- délka trvání: 45 min. 

- přestávky: mezi 2. a 3. hodinou – 20 minut, mezi 4. a 5. a 5. a 6. – 5 minut, ostatní 10 minut. 

- mikropřestávky (relaxační chvilky, vyplněné kompenzačními cviky a uvolněním – délka od několika 

sekund po několik minut), zařazení v průběhu vyučovací hodiny. 

- způsob výuky: tradiční. 

Změna pracovních míst během výuky: 

a)   střídání učeben - přechod do jiného prostoru (tělocvična, učebna výpočetní techniky, půlení 

jazykových hodin, školní dílna, pozemky). 

b) počet střídání učeben pro žáky tříd v jednotlivých dnech je upraven tak, aby docházelo k minimálnímu 

střídání učeben během dne. 

c) při výuce v kmenové učebně má každý žák své stálé místo podle zasedacího pořádku. Jsou zohledněni 

žáci se zdravotním postižením (oční vady, poruchy sluchu apod.). Úhel pohledu na tabuli je vzhledem 

k malému počtu žáků v učebnách v pořádku. Vedením žáků ke správnému sezení a držení těla 

přispívají pedagogové k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 

d) pracovní místa mění žáci ve své třídě v případě vyučování ve skupinách nebo jiných specifických 

činnostech (sledování výukových pořadů na videu, nácvik rozhovorů a scének ve výuce cizích jazyků 

apod.). 

Režim práce při specifických činnostech 

1. Režim práce s počítačem 

a) výuka práce s počítačem probíhá zejména v rámci předmětu informatika, v ostatních předmětech je 

aplikována forma práce s počítačem nepravidelně. 

b) rozsah:    

1 vyučovací hodina povinně volitelného předmětu informatika v 5., 7. a 9. třídě. 

c)  počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: maximálně 2.  
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2. Režim pracovního vyučování 

a)  výuka pracovního vyučování probíhá na I. stupni i na II. stupni ZŠ v rámci povinného předmětu 

praktické činnosti. 

b) rozsah výuky povinného předmětu praktické činnosti: 

I. stupeň: 5 hodin povinného předmětu praktické činnosti, 

II. stupeň: 4 hodin povinného předmětu praktické činnosti. 

c)  délka trvání v jednom sledu: maximálně 1 vyučovací hodina 

d)  možnost očisty: žáci se mohou umýt v umývárnách na WC nebo v umyvadlech ve třídách 

 

3. Režim práce na pozemku 

a) výuka práce na pozemku probíhá na I. stupni i na II. stupni ZŠ v rámci povinného předmětu praktické 

činnosti. 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu. 

 
Způsob zajištění oběda:    - vlastní jídelna. 

           - kapacita kuchyně – 160 strávníků. 

- 44 míst u stolů. 

 Doba vydávání oběda:    - od 11.10 do 13. 20 hod. 

 Doplňkové občerstvení:    - „Mléko do škol, Ovoce do škol“. 

 Režim školních svačin:      - žáci si nosí svačiny z domu. 

 Doba vymezená pro dobu oběda:    - 35 min.  

 Cizí strávníci se v naší školní jídelně nestravují. 

  

Pitný režim: 

Pitný režim je zajišťován tak, že si žáci nosí vlastní nápoje. Mají možnost se napít o přestávkách i 

během vyučovacích hodin. Mléko do škol a ovoce do škol žáci dostávají jedenkrát týdně. 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 
 Počet a kapacita tělocvičen:  tělocvičny jsou dvě. 

 Malá (starší – původní):   kapacita – 28 žáků (rozměry:14 x 14 x 3,5m). 

Vybavení tělocvičny:  koše na košíkovou, sítě na volejbal, lavičky, koza, 

gymnastický koberce, žíněnky, žebřiny, drobné nářadí a 

pomůcky (švihadla, míče, medicinbaly apod.). 

Sportovní hala (nová): kapacita – dostatečná (rozměry: 29,90 x 18,1 x 7 m).  

 

Vybavení tělocvičny: míčové hry pro všechny kolektivní sporty – vybavení 

digitální časomírou, kompletní vybavení pro florbal, šplh na 

laně a tyči, cvičení na kruzích, horolezecká stěna, sestava 

na skok vysoký, žíněnky, sportovní lavice, švédská bedna a 

koza. 

Jiné prostory pro cvičení: hřiště za školou + příroda. 

Počet a kapacita hřišť: 2 hřiště – víceúčelové s asfaltovým povrchem a nové hřiště 

s umělým trávníkem, tartanovou dráhou a tartanovou 

dráhou na skok daleký.  

- travnaté na míčové kolektivní hry. 

  

Počet hodin Tv v jednotlivých třídách: 2 

Výuka plavání: pro žáky 1. stupně dle ŠVP. 

Kompenzační cvičení v hodinách:  je zařazováno podle potřeby v jednotlivých hodinách, 

hlavně na I. stupni ZŠ.  

Využití přestávek k neřízené pohyb. akt.: volný pohyb po chodbách školy, o velké přestávce na 

školních hřištích. 



 5 

Zařazení prvků otužování: Jsme venkovská škola, v okolí jsou lesy, při hodinách Tv 

využíváme podle počasí školní hřiště a blízké lesy. O velké 

přestávce mohou žáci využívat školní hřiště, na kterém mají 

v tuto dobu zajištěn dozor. Žáci mají dostatek možností 

otužování při pohybu v přírodě i po vyučování – ve školní 

družině a doma. 

 

 

 

Tento provozní řád byl schválen na pedagogické radě dne 28. 8. 2020 a ruší se jím předchozí provozní řád 

schválený 30. 8. 2012. 

Platnost provozního řádu začíná s účinností od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou. 

 

Ve Zbraslavi dne: 28. 8. 2020 

         

-----------------------------------------------------------           

 

        Mgr. Miroslav Báňa, MBA 

                    ředitel školy   


