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Předmět činnosti školy
Škola je základní školou zřizovanou obcí. Zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně
závazných předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku. Součástí
školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola zajišťuje drobnou údržbu a správu
majetku, poskytuje služby v oblasti stravování, pronajímá prostory školy bez souhlasu
zřizovatele. Provozuje hospodářskou činnost v souladu se zřizovací listinou.

Provoz školy
Zaměstnanci školy jsou povinni se řídit Pracovním řádem školy, týdenním plánem akcí školy a
pokyny ředitele školy. Při své práci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy ochrany
zdraví při práci a protipožární předpisy.
Škola zajišťuje dodržování hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz,
osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid (dle zákona 258/2000 Sb. a
vyhl. 107/2001 Sb.).
Vyskytne - li se ve škole žák, který vykazuje známky akutního onemocnění, zajistí škola jeho oddělení
od ostatních žáků, dohled zletilé fyzické osoby (popř. odvoz k lékařskému vyšetření) a tím předchází
vzniku šíření infekčních onemocnění.
Budova školy je využívána každý pracovní den od rána až do večerních hodin. Ráno je běžná školní
výuka, v odpoledních hodinách jsou v provozu školní družiny, školní klub, školní knihovna a probíhají
zájmové kroužky. Ve večerních hodinách jsou pronajaty tělocvičny pro sportovní kluby.

Režim dne
1. Žák je povinen dodržovat rozvrh hodin a docházet do školy včas i na nepovinné předměty a
zájmové kroužky, jestliže se do nich přihlásil.
2. Budovu otevírá pověřený pracovník v 7.40 hod. Otevření budovy operativně přizpůsobí aktuálním
podmínkám (klimatické podmínky, inverze, mimořádné akce apod.). Začíná-li žákům vyučování
před touto dobou, zajistí včasný příchod do školy vyučující.
3. Žáci se přezouvají a věci odkládají v šatně.
4. Žáci neopouštějí během vyučování svévolně budovu školy. Opustí-li žák budovu školy na příkaz
některého ze zaměstnanců (při mimořádném naléhavém případě), přebírá tento zaměstnanec nad
žákem plnou zodpovědnost.
5. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu na školním hřišti.

6. Režim dne - klasický model:
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7. Začátek a konec vyučovací hodiny není oznamován zvoněním.
8. Po dohodě s ředitelem školy je možné vyučovat i podle netradičních modelů - výuka
v blocích, volná výuka - otevřená výuka. Organizace takovéto výuky je pak zcela
v kompetenci vyučujícího. Je však třeba dodržovat pravidla vzájemné ohleduplnosti tak,
aby se jednotlivé skupiny nerušily.
9. Rozhodne-li se učitel pro výuku mimo objekt školy, je povinen toto nahlásit zástupci
ředitele. Rovněž všechny mimořádné akce související s výukou (exkurze, výlety apod.).

Pohybová výchova a otužování
Škola zajišťuje tyto aktivity:
1) Tělesná výchova
V rámci výuky mají žáci všech věkových skupin tělesnou výchovu, při které mohou využívat
školní hřiště a tělocvičny.
2) Plavání
V rámci výuky tělesné výchovy mají žáci ve 3. a 4. třídě plavecký výcvik, který probíhá
v rozsahu 10 hodin pro jednu třídu.
3) Volitelná tělesná výchova
Žák si může volit pro školní rok z volitelných předmětů mimo jiné i volitelnou tělesnou
výchovu (florbal, házená, dle aktuální nabídky).
4) Celodenní výlety
Vzhledem ke stále zhoršujícímu se nedostatku pohybu dětí, zvláště na sídlišti, zařazuje učitel
do výuky pro 1. až 4. postupný ročník minimálně 8 x do roka celodenní pobyt mimo školu
spojený s turistikou a poznáváním blízkého i vzdálenějšího okolí.

5) Lyžařské výcviky
Žákům druhého stupně je umožněno absolvovat lyžařský výcvik
Podmínky účasti na lyžařském výcviku jsou totožné s podmínkami účasti ve škole v přírodě.
6) Školy v přírodě a zotavovací akce
Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 4
dny, jehož účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost.
Osoba, která pořádá zotavovací akci (dále jen „pořádající osoba“), je povinna zajistit její
umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu
s hygienickými požadavky. Je nutno dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční
členění staveb a zařízení, jejich vybavení, osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne.
Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce, s výjimkou
zotavovací akce v zahraničí, ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa
pořádání zotavovací akce, popřípadě podle jejího počátku, jde – li o putovní zotavovací akci:
a) termín a místo jejího konání,
b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou.
Škola může na školu v přírodě a zotavovací akci vyslat jen dítě, které:
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní, (zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek
vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje)
b) nejeví známky akutního onemocnění - např. horečky, průjmy,…(potvrzuje v písemném
prohlášení zákonný zástupce dítěte a toto prohlášení nesmí být starší než 1 den.)
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní
opatření (potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte a toto prohlášení
nesmí být starší než 1 den.)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce
škole.
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci:
a) fyzické osoby činné při škole v přírodě jako dozor nebo zdravotník musejí být k této
činnosti zdravotně
způsobilé,
b) zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu
registruje. Posudek o zdravotní způsobilosti předloží fyzické osoby ( s výjimkou pedag.
pracovníků - § 51 zákona č.29/1984 Sb., ve znění zákona č.171/1990 Sb. a zdrav.
pracovníků - § 53 zákona č.20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.) činné při škole
v přírodě škole.
c) fyzické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností
epidemiologicky závažných (tzn. mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně
veřejného zdraví).
Škola a pořádající osoba je povinna zajistit:
a) základní péči o zdraví všech účastníků způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem),
b) vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce,

c) péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce,
s výjimkou školy v přírodě a zotavovací akce pořádané v zahraničí,
d) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů po dobu 6
měsíců od skončení školy v přírodě nebo zotavovací akce,
e) informovat zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy
v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.
Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na
zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, pokud se
takové instruktáže dosud nezúčastnily.
7) Jiné akce pro děti
Škola pořádá akce pro děti, jejichž účelem je posílení zdraví, zvýšení jejich tělesné zdatnosti,
získání specifických znalostí a dovedností
Při organizovaném pobytu dětí ve věku do 15 let v počtu menším než 20 dětí nebo po dobu
kratší než 4 dny zajišťuje škola hygienicky nezávadný stav zařízení, zdroj pitné vody, kterým
lze v dostatečném množství zásobovat akci a účast fyzických osob:
a) fyzické osoby činné jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně
způsobilé,
b) zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou
osobu registruje. Posudek o zdravotní způsobilosti předloží fyzické osoby (
s výjimkou pedag. pracovníků - § 51 zákona č.29/1984 Sb., ve znění zákona
č.171/1990 Sb. a zdrav. pracovníků - § 53 zákona č.20/1966 Sb., ve znění zákona č.
548/1991 Sb.) škole.
c) fyzické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností
epidemiologicky závažných (tzn. mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně
veřejného zdraví).

Režim stravování a pitný režim
Během dne mají žáci možnost se občerstvit ve školní kantýně. Pitný režim je umožněn i
během vyučovací hodiny (dle vlastních potřeb žáka).
Na škole je v provozu školní jídelna, která má za úkol:













poskytovat pestrou stravu
jídla připravovat v souladu se zásadami zdravé výživy
maximálně využívat novou technologii zpracování potravin – konvektomat
zdravou výživu propagovat u dětí formou soutěží
zařazovat co nejčastěji ovoce, zeleninu a čerstvé saláty
zvyšovat podíl zeleniny ve stravě
nenutit strávníky do jídla
spolupracovat s rodiči
modernizovat vybavení školní kuchyně
postupně nahrazovat hliníkové nádobí nerezovým
provozovat vedlejší hospodářskou činnost
zajišťovat pitný režim provozováním kantýny

 zajišťovat svačinky pro žáky
 zajišťovat objednávkový prodej vybraného zboží
 organizovat praktickou výuku učňů, využívat veřejně prospěšné práce
Provoz školní jídelny:

výdejní doba pro žáky:
pro zaměstnance školy:
pro cizí strávníky:

11,45 – 13,50 hod.
11,15 – 13,50 hod.
11,15 – 11,40 hod.

Žáci docházejí do jídelny samostatně. Dozor ve školní jídelně dbá na správné stolování,
čistotu a pořádek.

Režim úklidu
1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních
náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy
přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a
výdeji vede školník, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání.
2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,
pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor
g) praní pracovních oděvů je zajišťováno vlastními silami (pouze u zaměstnanců
kuchyně a úklidu) neboť pracoviště je vybaveno automatickou pračkou, sušárnou a
žehlírnou.
3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona
č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých
živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden
speciální ochranný zásah odbornou firmou.

Závěrečná ustanovení
Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu provádí ředitelka školy.
Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu.
Změny spočívají v aktualizaci obsahu předpisu a změnou personálního obsazení ve funkci
ředitele školy.
Uložení řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
Řád nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2019.
V Mostě dne 2. 1. 2019
Mgr. Lenka Firmanová
ředitelka školy

