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Organizační řád školy 
Část 13a 

PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ 

zpracovaný v souladu s požadavky § 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. 

 
 

I. 
Údaje o zařízení 

 
Název subjektu : Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav 
 
Adresa subjektu : Uherčice č.24, 691 62   IČO 70867984 
 
Typ subjektu :  příspěvková organizace  
 
Stanovená kapacita : 72 žáků 

 
 (410/2005 Sb) V prostorách škol a školských výchovných zařízení,5) s výjimkou speciálních škol, musí na 

1 žáka nebo mladistvého (dále jen "žák") připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných 
pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách nejméně 2 m2, V učebnách praktického vyučování 
základních škol musí připadnout na 1 žáka nejméně 4 m2. Ve speciálních školách se stanoví plocha na 1 
žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3 m2.  

 Pro žáky se zdravotním postižením musí být ve speciálních školách, speciálních školských zařízeních, 
školách a školských zařízeních zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení včetně 
bezbariérového prostředí. Za žáka se zdravotním postižením se považuje žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením. 
Vyčleňuje se prostor pro odkládání a uložení kompenzačních pomůcek. 

 Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno 
čistitelné.  

 Prostory k výuce tělesné výchovy ve školách musí umožňovat realizaci základního učiva tělesné 
výchovy. Nejmenší plocha na 1 žáka pro plošně nenáročné druhy cvičení je 4 až 5 m2, v ostatních 
případech 8 m2 na 1 žáka; tyto požadavky platí pro vnitřní prostory. Tělocvična musí být řádně 
odvětraná, ventilační otvory musí být ovladatelné z podlahy, podlaha musí být pružná při statickém i 
dynamickém zatížení, snadno čistitelná, neklouzavá. Stěny tělocvičny a tělesa topení musí být řádně 
zajištěny proti úrazu, svítidla a okenní tabule proti rozbití. K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a 
umývárny s pohotovostním záchodem, oddělené pro chlapce a dívky. Po skončení tělesné výchovy musí 
mít žáci možnost očisty. Minimální plocha šatny pro skupinu cvičících je 18 m2. Šatny musí být vybaveny 
věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny; 
stanoví se 1 sprchová růžice pro 5 až 8 žáků. Pro osušení musí být místo s věšákem. Požadavky na 
výstavbu a provoz umělých koupališť a saun stanoví zvláštní právní předpis.4)  

 V návaznosti na prostory praktického vyučování středních škol, speciálních škol a školských zařízení 
musí být umístěna šatna žáků, která je vybavena skříňkami pro uložení pracovního oděvu. Šatna musí 
být řádně odvětrána. Dále musí být k dispozici záchod a umyvadla na umytí rukou. Při výuce pracovní 
výchovy v základních školách musí mít žáci vytvořenu možnost odkládání občanského oděvu a mytí 
rukou; stanoví se 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout s tekoucí studenou a teplou vodou na 5 žáků. 

 Prostory pro pobyt žáků ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování7) musí být upraveny a 
zařízeny tak, aby se výrazně odlišovaly od vybavení školních učeben. Nejmenší plocha volného prostoru 
se stanoví 2 m2 na 1 žáka.  

 Prostory v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být přístupny též osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 
Zájmové činnosti, kroužky, sportovní využití 
Zájmové  kroužky jsou začleněny do provozu školní družiny.  

1. dovedné ruce 
2. keramika 
3. sportovní kroužek 
4. dyslektický kroužek 
5. počítačový kroužek 
6. recitační kroužek 



Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb.  aktualizace 11.9.2018                                                                                                                        2 

7. loutkářský kroužek 
a další dle nabídky pro daný školní rok 

 

 
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 
a) druh aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a svátků  

Škola je využívána pro školní a mimoškolní aktivity dle plánu školy. 
 

b) stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně  
cizí strávníci odebírají jídlo do předem připravených jídlonosičů, viz řád ŠJ 

 (410/2005 Sb.) Ve školní jídelně musí připadat na 1 žáka téže směny nejméně 1,2 m2 podlahové plochy.  
 Pro mytí rukou před jídlem musí být k dispozici umyvadla s tekoucí teplou vodou, mýdlem a možností 

osušení rukou.  
 Poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve školní jídelně musí být časově nebo prostorově odděleno 

od stravování dětí a žáků. Rozsah stravovacích služeb musí odpovídat prostorové kapacitě a vybavení 
školní jídelny a nesmí ohrozit zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů a dodržování zásad provozní i 
osobní hygieny. Ostatní podmínky provozu školní jídelny stanoví zvláštní právní předpis. 

 (137/2004 Sb.) Pro spotřebitele provozoven stravovacích služeb neuvedených v odstavci 1 (například 
stravování zaměstnanců, školní jídelny) se zřizují pohotovostní záchody pro muže a ženy v návaznosti 
na jídelnu podle počtu míst k sezení, a to tak, aby do 100 míst byl zřízen alespoň 1 záchod pro ženy 
(dívky) a 1 záchod pro muže (chlapce).  

 
c) zařazování a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče 

dle plánu činnosti školy ( např. soutěžní, tvořivé apod.) 
 
 

II. 
Režim dne  

Provoz školy týkající se aktivit určených žákům 
 

od 6.45 hod. do 16.00 hod. 
 
Družina 
 

Využití ( 1. –  5.  ročník)  
Ranní družina : 6.45 – 7.45 hod 
Odpolední družina : 11 45 – 16.00 hod  
Pobyt venku ( časové zařazení, délka pobytu, způsob využití pobytu venku např. dětské hřiště, školní hřiště ) 

1. školní dvůr 
2.školní hřiště 
3. les a okolí 

 
Začátek vyučování v: 8.00 hodin 
 
Ukončení vyučování včetně odpoledního v jednotlivých dnech ( je dán rozvrhem jednotlivých ročníků a vyhláškou MŠMT 
48/2005 Sb. v platném znění), zde pouze orientačně 
Při počtu 4. vyučovací hodiny - do 11.40 hod 
Při počtu 5 vyučovacích hodin - do 12. 35 hod 
Při počtu 6 vyučovacích hodin - do 13.30 hod 
 
Vyučovací hodina :  

 délka trvání 45 minut 
 
Způsob výuky  

1. tradiční 
2. skupinový 
3. netradiční ( v blocích apod.) 
 

 Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne se stanoví v rámci možností zařízení pro výchovu 
a vzdělávání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých 
předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin 
výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.  
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 Směnné vyučování může být zavedeno výjimečně. Při směnném vyučování se upravuje režim 
vyučovacích hodin a přestávek podle místních podmínek. 

 
Počet hodin v jednom sledu 
 

Pro dopolední vyučování – max 6 hodin v jednom sledu 
 

 (48/2005 Sb.) Vyučování začíná v 8.00 hodin.Ředitel školy může podle místních podmínek stanovit 
začátek vyučování odchylně, avšak nejdříve od 7.00 hodin. Jestliže se z prostorových důvodů nemůže 
uskutečnit vyučování všech žáků v dopoledních hodinách, ředitel školy organizuje vyučování ve dvou 
směnách. Vyučování musí být dokončeno nejpozději do 17.00 hodin. 

 
Přestávky 
Zařazení  režimu : 
Délka trvání _: 10 min., po 2. vyuč. hodině 20 minut 
Možnost pobytu venku o přestávkách : o velké 20 min přestávce za pěkného počasí 

  (48/2005 Sb. ) Přestávky jsou nejméně desetiminutové. Zpravidla po 2. vyučovací hodině je přestávka v 
trvání minimálně 15 minut; její délku stanoví ředitel školy. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním trvá nejméně 50 minut 

 
Režim práce s počítačem  
Zařazení  v rozvrhu:  dle plánu výuky 
 

 (410/2005 Sb.) Pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody musí být osvětlovací 
otvory opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude 
tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné kontrasty jasů.  

 Všechny povrchy a povrchové úpravy musí být rozptylné tak, aby se omezila možnost oslnění odrazem. 
Lesklé povrchy lze použít v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat 
zrakovou pohodu.  

 V prostorech s obrazovkami musí být zajištěny podmínky zrakové pohody a vyloučeno oslnění. Vhodnou 
polohou 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 
nejméně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši oč.   

 Z hygienických důvodů je možno u žáků ZŠ zařadit v rámci řádného rozvrhu maximálně 2 vyučovací 
hodiny v jednom sledu.  

 
Režim pracovního vyučování 
Zařazení v režimu: dle rozvrhu 
Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací hodina 
Možnost očisty:  ano, ve třídách , na umývárnách u WC, sprcha 
Používání osobních ochranných pracovních prostředků:  ano 
 
Režim práce na pozemku  
Zařazení v režimu: dle rozvrhu 
Délka trvání v jednom sledu: 1 vyučovací hodina 
Možnost očisty:  ano, ve třídách , na umývárnách u WC, sprcha 
Používání osobních ochranných pracovních prostředků:  ano 
 

 (410/2005 Sb.) Při výuce pracovní výchovy v základních školách musí mít žáci vytvořenu možnost 
odkládání občanského oděvu a mytí rukou; stanoví se 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout s tekoucí 
teplou a studenou vodou na 5 žáků. 

 
Mikroklimatické podmínky 
 

 (410/2005 Sb.) V prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání určených k trvalé činnosti dětí a žáků, 
jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba pobytu má trvalý charakter, 
(například v odborných a speciálních učebnách a dílnách) musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. 
Za trvalý charakter pobytu se považuje činnost dítěte nebo žáka v délce 4 a více hodin. V prostorách, 
kde děti a žáci střídají krátkodobou činnost, lze použít sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se 
rozumí záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem během dne při potřebě 
odlišného rozložení světla a směru osvětlení, než poskytuje denní světlo, například při skupinové výuce s 
různorodým uspořádáním pracovních míst v učebnách s bočním denním osvětlením. Pro žáky se 
zrakovým postižením nutno zajistit osvětlení odpovídající specifickým potřebám žáků.  
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 Při stavebních úpravách budov lze ve vnitřních prostorách s trvalým pobytem žáků dlouhodobě použít 
celkové sdružené osvětlení za předpokladu, že se nemění účel místností a že se sdruženým osvětlením 
zlepší dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení. Při navrhování sdruženého osvětlení se vychází 
z hodnot stávajícího denního osvětlení. Srovnávací rovina se ve výukových prostorech škol předpokládá 
ve výšce 0,85 m nad podlahou, ve vnitřních prostorech pro výuku tělesné výchovy v úrovni podlahy.  

 Osvětlení tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst. Osvětlenost 
doplňujícím umělým světlem při sdruženém osvětlení musí zajistit vyhovující rozložení jasů všech ploch 
a přiměřenou rovnoměrnost osvětlení za všech podmínek venkovního denního osvětlení. Proto musí být 
v prostorách s bočním denním osvětlením umožněna regulace doplňujícího umělého osvětlení 
postupným zapínáním svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.  

 Pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody musí být osvětlovací otvory opatřeny 
zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo 
vyvolávat nadměrné kontrasty jasů.  

 Všechny povrchy a povrchové úpravy musí být rozptylné tak, aby se omezila možnost oslnění odrazem. 
Lesklé povrchy lze použít v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat 
zrakovou pohodu.  

 Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. V 
denních místnostech, učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k 
trvalému pobytu musí vytápění zajistit průměrnou teplotu vzduchu nejméně 22+-1oC; minimální výsledná 
teplota v místnosti je 19 oC. Rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 oC. 

 V tělocvičnách je průměrná výsledná teplota 20+-1 oC a minimální průměrná výsledná teplota je 19 oC 
 Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě 

jdoucích dnech pod 18 oC, ne však méně než na 16 oC nebo při poklesu teploty vzduch v jednom dni pod 
16 oC musí být provoz zastaven 

 V letním období je průměrná výsledná teplota v místnosti stanovena na 28 oC a maximální výsledná 
teplota v místnosti je 31oC.  Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny 
místnosti. V případě, že maximální venkovní teplota vzduchu j vyšší než 30 oC a kdy je teplota 
v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní 
opatření. 

 Celoroční relativní vlhkost je v rozmezí 30-70% 
 Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve 

výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. Teploměr musí měřit teplotu s přesností 
+0,5 oC. Teploměr nesmí být umístěny na obvodové stěny s okny a na stěny, kdy by výsledek měření 
mohl být ovlivněn přímým slunečním zářením. 

 Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou musí z 
kapacitních hledisek splňovat tyto požadavky: na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na 
den,  

 

III. 
Režim stravování včetně pitného režimu   

Stravování 
 
Způsob zajištění oběda  : Školní jídelna – součást ZŠ a MŠ Uherčice, ( dovoz z kuchyně v jiné budově do budovy ZŠ)  
Doba vydávání oběda 12.15 – 13.15 hod ,  (max do 14.00 hod -  pro žáky s 6 vyučovacími hodinami) 
Možnost doplňkového občerstvení: školní mléko, ovoce ( z projektů Školní mléko a Ovoce do škol) 
Režim školních svačin zajišťuje školní jídelna,  dováží do ZŠ 
Doba (průměrná) vymezená pro konzumaci oběda žáka : 20 min 
 

 (137/2004 Sb.) Při uvádění do oběhu, přepravě a rozvozu musí být pokrmy chráněny před mikrobiální 
kontaminací, znečištěním nebo jiným narušením zdravotní nezávadnosti.  

 Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 4 hodiny od 
dokončení jejich tepelné úpravy. Do této doby se započítává čas potřebný pro konečnou úpravu pokrmů, 
plnění do expedičních obalů, přepravu a rozvoz. Pokud nelze tuto časovou podmínku pro výdej zajistit, 
musí se pokrmy pro výdej postupně dovářet nebo se regenerují pokrmy zchlazené, popřípadě zmrazené.  

 Po dobu výdeje, rozvozu a přepravy teplých pokrmů musí být zachována teplota pokrmu +65 oC 
 Teplý pokrm musí mít v době jeho podání spotřebiteli ke konzumaci teplotu nejméně +63 oC.  
 (410/2005 Sb.) Ve školní jídelně musí připadat na 1 žáka téže směny nejméně 1,2 m2 podlahové plochy.  
 Pro mytí rukou před jídlem musí být k dispozici umyvadla s tekoucí teplou vodou, mýdlem a možností 

osušení rukou.  
 Poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve školní jídelně musí být časově nebo prostorově odděleno 

od stravování dětí a žáků. Rozsah stravovacích služeb musí odpovídat prostorové kapacitě a vybavení 
školní jídelny a nesmí ohrozit zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů a dodržování zásad provozní i 
osobní hygieny. Ostatní podmínky provozu školní jídelny stanoví zvláštní právní předpis. 
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Pitný režim 
Zajištění pitného režimu:  školní jídelnou při podávání svačin,oběda;   školou – příprava nápojů do džbánů, vlastní 
Druh nápojů : čaje, džusy, ovocné sirupy 
Možnost frekvence podávání nápojů : dle potřeby dítěte 
Manipulace s nápoji : skleničky v jídelně, nápoj ve džbánech ve třídě apod.)  
 
 

IV. 
Podmínky pohybové výchovy  

 
Počet tělocvičen   1 
Kapacita tělocvičny  25 
Sportovní hala  1 
Počet hřišť : 1 školní, 1 - obecní 
Vybavení hřišť :  
Školní hřiště : sítě na volejbal, nohejbal apod., koše na košíkovou, doskočiště 
Obecní hřiště : brány na fotbal 

 (410/2005 Sb.) Prostory k výuce tělesné výchovy ve školách musí umožňovat realizaci základního 
učiva tělesné výchovy. Nejmenší plocha na 1 žáka pro plošně nenáročné druhy cvičení je 4 až 5 m2, 
v ostatních případech 8 m2 na 1 žáka; tyto požadavky platí pro vnitřní i venkovní prostory. 
Tělocvična musí být řádně odvětraná, ventilační otvory musí být ovladatelné z podlahy, podlaha 
musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, neklouzavá. Stěny 
tělocvičny a tělesa topení musí být řádně zajištěny proti úrazu, svítidla a okenní tabule proti rozbití. 
K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny s pohotovostním záchodem, oddělené pro 
chlapce a dívky. Po skončení tělesné výchovy musí mít žáci možnost očisty. Minimální plocha šatny 
pro skupinu cvičících je 18 m2. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky 
lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny; stanoví se 1 sprchová růžice pro 5 až 8 
žáků. Pro osušení musí být místo s věšákem. Požadavky na výstavbu a provoz umělých koupališť a 
saun stanoví zvláštní právní předpis.4)  

 (258/2000 Sb.) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry a sport dětí a mladistvých je 
povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám nebo jako povrch plochy, jakož i jiný materiál tvořící 
povrch plochy nebyly mikrobiálně a parazitárně znečištěny nad hygienické limity upravené 
prováděcím právním předpisem (135/2004 Sb.) 

 
Zařazení hodin tělesné výchovy: je dáno rozvrhem jednotlivých ročníků a  souladu s požadavky právních předpisů 
Počet hodin v jednotlivých ročnících: je dán rozvrhem 
Harmonogram hodiny :  skladbu vlastní hodiny TV určuje vyučující za dodržení časového rozložení jednotlivých prvků a 
dále stanovuje v případě cvičení po skupinách  i místo, kde bude dána dopomoc žáky nebo přímo vyučujícím. Pobyt žáků se 
upravuje v Řádu tělocvičny  
 

 (410/2005 Sb.) Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne se stanoví v rámci možností 
zařízení pro výchovu a vzdělávání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a 
náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže 
vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.  

 
Výuka plavání: Plavecká škola Hustopeče 

V případě vlastního školního bazénu je nutno se řídit Provozním řádem bazénu zpracovaného ve smyslu 
464/2000Sb. Provozní řád musí být k nahlédnutí při uzavírání smlouvy o zajištění výuky plavání apod. 
 

Tělovýchovné chvilky a jejich zařazení např. během hodin, přestávek):  
Dle zvážení vyučující 
 
Neřízená pohybová aktivita o přestávkách :  ano,volná zábava dětí na kobercích, venku na školním dvoře, hřišti  
 
Mimoškolní využití zařízení pro pohybovou aktivitu :  pronájem tělocvičen různým oddílům: dle zájmu  
 
Úklid  školy  
 

(410/2005 Sb.)  Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí 
 

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců 
vyčištěním vysavačem 

b) vynášení odpadků musí být prováděno denně,  
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c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,  pisoárových mušlí a záchodů,  
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,  
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,  
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor  
g) malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji.  

 
 
 
Tento Provozní řád bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu rozvrhů, časového režimu školy. Všichni 
pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat. 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherčicích dne :  27. 8. 2012      podpis ředitele školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


