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1. Úvodní ustanovení 

Ředitelka školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění, provozní řád Základní školy Golčův Jeníkov jako součást jejího 

organizačního řádu. 

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. 

 

Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

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

vzdělávání, 

- vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, 

předškolních zařízení a některých školských zařízení, 

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

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

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

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

školní docházky, 

-vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

-nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

2. Údaje o zařízení 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

Mírová 253, Golčův Jeníkov, 582 82 

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 

Školské zařízení IZO 170 101 347, jehož činnost vykonává právnická osoba Základní škola a   

Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 

identifikátor právnické osoby: 600 086 771 

IČO: 709 86 002  

Zřizovatelem právnické osoby je Město Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka 110. 



 

       Ředitelka školy: Mgr. Alena Víšková 

       Zástupkyně ředitelky: Mgr. Markéta Moravcová  

       Kontaktní údaje: 

       Telefon: 569 442 529 - ředitelka, zástupkyně ŘŠ 

                       569 433 249 - hospodářka školy 

                       601 170 733 - ekonomka                                       

                       569 433 372 – vedoucí ŠJ                                     

 

 

 

ŠVP: „Naše škola“ – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Počet žáků základní školy: 320    /kapacita školy: 376/ 

 

Zájmová činnost školy, kroužky, sportovní aktivity 

Škola nabízí kroužky dle zájmu dětí. Kroužky jsou pro děti zdarma. 

Pro rodiče, děti a ostatní veřejnost organizujeme Dny otevřených dveří. 

V prostorách školy pravidelně zkouší ženský pěvecký sbor. 

Školní družina 

Provozní doba ŠD 
 
Školní družina zabezpečuje pro děti ranní a odpolední provoz: 
ranní: 6.00 – 7.15 hod. 
odpolední: 11.05 – 16.30 hod. 
Konzultace pro rodiče: 
denně 7.15 – 7.30 hod, příp. kdykoli po předchozí dohodě 
V době od 13.15 do 15.00 hod. nelze dítě vyzvednout, neboť školní družina většinou 
pobývá mimo budovu.  
Rodič nebo zákonný zástupce, který si jde do školní družiny pro dítě, si zazvoní na zvonek u 

staré školní budovy. Dítě se převlékne a přezuje v šatně a zákonný zástupce čeká před 

budovou školy. 

Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným provozním řádem. 



Dojíždění žáků 

           

Žáci dojíždějí z přilehlých obcí podle platného jízdního řádu HD. Dojíždějí autobusem, vlakem 

nebo osobním autem s rodiči. 

 

Provoz školy během vyučování 

Budovu školy otvírá v 6.00 hod. školník nebo vychovatelka ŠD. 

Dojíždějící žáci mohou vstupovat do budovy školy od 6. 00 hod. a jsou buď ve školní družině 

(žáci 1. – 5. ročníku), nebo ve školním klubu (žáci 6. - 9. ročníku) pod dozorem. Pokud této 

možnosti nevyužívají a o své vůli pobývají před školní budovou, škola za ně nezodpovídá. 

Místní žáci přicházejí do školy nejdříve v 7.15 hod. 

Učebny odemyká školník v 7.15 hod. Klíče od učeben jsou uloženy ve sborovně. 

Pravidelné vyučování začíná v 7.30 hod. Poslední vyučovací hodina končí v 14.45 hod. 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

Dopolední vyučování začíná v 7.30 hod. a končí ve 12.00 hod. (resp. 13.00 hod.). 

Odpolední vyučování začíná ve 13.05 hod. a končí v 14.45 hod. 

Žáci, kteří tráví čas před odpoledním vyučováním (v polední přestávce) v budově školy, jsou 

pod pedagogickým dozorem. Za žáky zdržující se mimo školní budovu, škola v tuto dobu 

nezodpovídá. 

Žáci 1. stupně mají maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu. Od 4. ročníku bývá 

zařazováno 1x v týdnu odpolední vyučování. 

Žáci 2. stupně mají maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu. 

Během vyučování je škola uzavřena. Žáci nesmějí sami opouštět školu během vyučování a ani 

o přestávkách (kromě polední). Po dohodě rodičů nebo zákonných zástupců s vyučujícími 

může žák odejít např. k lékaři, z důvodu dřívějšího odjezdu hromadných dopravních 

prostředků apod. 

Po ukončeném vyučování před odchodem ze třídy uvedou žáci svá místa do pořádku. 

Vyučující zkontroluje, zda jsou okna uzavřena. 

Rodiče a zákonní zástupci nemají do školní budovy volný přístup. Žáci nesmí bez vědomí 

vyučujících nebo zaměstnanců školy pouštět do budovy školy cizí osoby, zákonné zástupce a 

ani své spolužáky. 



Přestávky 

Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací 

hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je 

zařazena přestávka v délce trvání 15 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je 

zařazena přestávka 60 minut. 

V přízemí školní budovy mohou žáci o přestávkách hrát stolní tenis. 

Režim práce s počítačem 

Práce s počítačem je v rozvrhu zařazena od 5. ročníku v předmětu informatika. 

Kromě toho probíhá výuka v počítačové učebně v rámci ostatních předmětů dle potřeby 

procvičení probíraného učiva formou výukových programů. 

Počítačová učebna se řídí vlastním provozním řádem. 

 

Režim stravování 

Žáci i zaměstnanci školy se stravují ve vlastní školní jídelně. 

Pedagogičtí pracovníci školy vykonávají v jídelně dozor nad žáky. Dbají na klid a pořádek při 

stolování, na bezpečnost a kázeň žáků čekajících před jídelnou. 

Provoz školní jídelny se řídí vlastním provozním řádem a vnitřním řádem školní jídelny. 

Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Cílem projektu je podpora zdravé 

výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 

 

Zásobování vodou a pitný režim 

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu. Kontrolu hygienických limitů provádí správce 

veřejného vodovodu. 

Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a 

zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 

 

Podmínky pohybové výchovy 

Pro výuku tělesné výchovy využívá škola tělocvičnu TJ Sokol Golčův Jeníkov. Tělocvična je 

vybavena standardně potřebným nářadím. 



Jsou zde šatny, umývárna a sprchy. Sociální zařízení je zvlášť pro chlapce a dívky, je vybaveno 

oddělenými kabinkami a umyvadly. Šatny jsou vybaveny lavičkami. Na stěnách jsou háčky na 

pověšení šatstva. 

V areálu školy je víceúčelové hřiště a travnaté hřiště vybavené doskočištěm. Ve školním 

pavilonu jsou přístupné toalety a šatny. 

Dle ŠVP probíhá výuka tělesné výchovy 2 hodiny týdně. Na 2. stupni probíhá 

v dvouhodinových blocích bez přestávky a končí tedy o 10 minut dříve. Připadne-li 

dvouhodinový blok na konec dopoledního nebo odpoledního vyučování, výuka je ukončena 

na místě jejího konání (stadion, sokolovna). 

Výuku plavání zajišťuje plavecká škola v Havlíčkově Brodě. 

Výuka bruslení probíhá dle zájmu dětí v zimním období na stadionu ve Světlé nad Sázavou. 

Hraní stolního tenisu je povoleno žákům dle rozvrhu po celou dobu školního vyučování o 

přestávkách. V odpoledních hodinách mohou stolní tenis hrát děti, které jsou ve školní 

družině. 

O přestávkách mohou žáci 1. stupně využívat relaxační koutky s koberci. Žáci 2. stupně mají 

možnost volného pohybu po chodbách. 

Ve třídách se pravidelně větrá. Větrání zajišťují vyučující. Děti samy okna neotvírají. 

 

Hluk 

Škola 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 výuku. Hodnota hluku pronikajícího z venku do 

budovy (doprava), nepřekračuje hygienické limity. 

 

Údržba školy 

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 školník. 

 

Úklid je prováděn v následující rozsahu odpovídajícím platným normám: 

a/ denně setřením na vlhko podlah a vysypáním košů, 



b/ denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umývání umyvadel, 

pisoárových mušlí a záchodů, 

c/ nejméně jednou týdne omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 

umyvadel, 

d/ nejméně dvakrát ročně umytím oken, včetně rámů a svítidel, 

e/ nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, 

f/ malováním školní budovy v případě potřeby. 

 

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 

258/2000 Sb., 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. 

 

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 a případně 

upravován. Agendou jev rámci pracovní náplně pověřena hospodářka, zajišťuje nákup a 

evidenci. Přidělování a kontrolu používání provádí školník. O kontrolách vede záznamy. 

Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání a 

velikost. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný příslušnou výměrou 

místnosti ve smyslu vyhlášky. 

Žáky školy jsou také děti vyžadující speciální vzdělávací potřeby a žáci se zdravotním 

postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci se SPC vypracovány IVP, nakoupeny 

kompenzační pomůcky, které jsou evidovány u výchovné poradkyně. Škola je bezbariérová a 

má výtah.  

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 školy. 

 

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, 

manipulací s žaluziemi a závěsy regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy 

současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně 

teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí a ve spolupráci se školníkem 

zajišťují potřebnou regulaci výšky. Vedou žáky ke správnému sezení a držení těla a tím 

přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 

 

Mimoškolní akce žáků 

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický pracovník jako vedoucí akce. Ten 

zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č. 303/1996 Sb. o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti,). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – 

souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o 

zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 

U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec pověřený vedením této akce stejné 

náležitosti, a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu, aj. 

 

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 žaluziemi nebo závěsy. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 

učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací 

tělesa jsou opatřena kryty, zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako 

doplňující pro denní světlo. 

V prostorách, kde se používá výpočetní technika jsou obrazovky nastaveny tak, aby 

nedocházelo k jejich osvětlování denním světlem, u počítačů jsou použity monitory se 

sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je 

minimálně 50 cm. 

Integrovaný žák se zrakovým postižením sedí ve třídě na místě s nejlepším osvětlením ve 

speciální lavici a může využívat speciální kompenzační pomůcky. 

 

 

 

 



Větrání 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy – učebny, šatny, WC, školní 

družina, jsou přímo větratelné. 

 

Vytápění 

V učebnách, pracovnách, družině a dalších místnostech je zajištěna teplota 20 až 22◦ C, 

teplota povrchu podlahy neklesá pod 19◦C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností 

školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40-60 %. 

V letním období nejvyšší přípustná teplota v místnostech je 26◦C. K její regulaci slouží žaluzie 

a závěsy. Tato teplota může být překročena za mimořádných mikroklimatických podmínek. 

Při poklesu teploty v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě 

následujících dnech pod 18◦C, nejméně však na 16◦C, nebo při poklesu teploty v těchto 

učebnách v jednom dni pod 16◦C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání 

zastaven. 

 

Vybavení školy 

Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na 

začátku a v průběhu školního roku. 

V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC. 

Zábradlí na chodbách splňuje požadavky norem.  

Ve všech třídách je umístěno umyvadlo s výtokem pitné vody. 

Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy. Dílčí lékárničky jsou umístěny v kabinetu 

chemie, školní družině a tělocvičně. Obsah lékárniček kontroluje a doplňuje hospodářka 

školy. 

 

Jedy a nebezpečné látky 

Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu 

chemických látek vyřazeny. 

Nebezpečné látky /hořlaviny/ jsou skladovány v uzamykatelné skříňce, ke které nemají žáci 

školy přístup. 

 



Skladování a evidence chemických látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. 

Vyučující chemie absolvovala příslušné školení a je tedy odborně způsobilá pro manipulaci a 

nakládání s těmito látkami. 

Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, zejména vyučující tělesné 

výchovy 1. a 2. stupně i vychovatelky ŠD zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění 

a výskyt injekčních stříkaček i jehel hlásí školníkovi, který zajití jejich odstranění.  

Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté 

rostliny ani alergizující dřeviny. 

Závěrečná ustanovení 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale umístěn ve sborovně a je přístupný všem 

zaměstnancům školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického 

školení BOZP zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí 

každoroční veřejné prověrky BOZP. 

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

MŠMT a MZd nařídilo úpravu provozního řádu: 

Provoz ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. 

Součástí provozního řádu je Směrnice pro provádění úklidu a dezinfekce prostor školy platná 

od 1. 9. 2020. 

 

V Golčově Jeníkově 

        1. 9. 2020 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

    Ředitelka ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov 

 

 


