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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je 
stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, 
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 
Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného 
zdraví. 1 

Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád 
nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedená. 
Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a 
podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  

PŘEDMĚT VYMEZENÍ: 

Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace 

Základní údaje  

• Adresa:  
Česká 339, 742 45 Fulnek 

• IČO:  
45215359   

• Resortní identifikátor (RED_IZO):  
600138445 

• Ředitelka:  
Mgr. Barbora Veseleňáková   

• Zástupce ředitelky:  
Mgr. Jana Divincová (statutární zástupce) 
Mgr. Martina Niklová (výchovný poradce) 

• Zřizovatel:  
Město Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek 
 

Popis školy 

• Kapacita, počet žáků 
o Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole: 500 žáků. 
o Nejvyšší povolený počet žáků v Základní škole speciální, pomocná třída: 16 

žáků. 
o Celkový počet žáků ve školním roce 2022/2023: 253 žáků v ZŠ a 14 žáků 

v ZŠS, 5 žáků v pomocné třídě. 

 
1 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  
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o Celkový počet učeben: 7 učeben na I. stupni (6 kmenových, 2 odborné), 4 
učebny pro ZŠS a 12 na II. stupni (6 kmenových, 9 odborných učeben) 

o Počet odborných učeben: tělocvična velká a malá, dílny, cvičná kuchyňka, 
učebna fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy a hudební výchovy, 
přírodovědná učebna, 3 jazykové učebny, 3 PC učebny a PC učebna pro 
speciální třídy, venkovní sportoviště, knihovna, keramická dílna. 

o Kapacita školní družiny: max. 90 žáků (ve 3. odd.) 
o Celkový počet žáků zapsaných ve školní družině pro rok 2022/2023: I. odd. 25 

žáků, II. odd. 23 žáků a III. Odd. pro speciální třídy 12 žáků. 

• Podmínky pro tělovýchovnou činnost1 

o Pro tělovýchovu jsou ve škole k dispozici: 1 velká tělocvična, 1 malá 
tělocvična a venkovní sportoviště (vybavené běžeckou dráhou na oválu a pro 
krátkou trať, doskočištěm, prostorem pro vrh koulí a oploceným hřištěm pro 
hraní míčových her). 

o Velká tělocvična: 
- podlaha PVC, snadno čistitelná, neklouzavá 
- stěny zajištěny proti úrazu dřevěným obložením 
- svítidla a vzduchotechnika zajištěny drátěným systémem proti rozbití 
- tělocvična má k dispozici celkem 4 šatny (2x pro dívky x 2x pro chlapce) 

větratelné okny, hygienické zařízení je vybaveno sprchami s tekoucí pitnou 
studenou a teplou vodou, také toaletami dělenými dle pohlaví  

o Malá tělocvična:  
- PVC podlaha, snadno čistitelná  
- stěny zajištěny proti úrazu dřevěným obložením 
- svítidla zajištěna drátěným systémem proti rozbití, okna chráněná sítěmi 

o Sportovní náčiní je pravidelně revidováno a uloženo v nářaďovnách. 

• Požadavky na hygienická zařízení1, 2  
o Šatny jsou tzv. klecového typu. Každá třída má svou vlastní šatnu, která je 

vybavena šatními lavicemi s roštem a háčky pro odkládání osobního oděvu. 
Šatny jsou větratelné okny, která jsou dosažitelná z úrovně podlahy.  

o Hygienické zařízení je dělené dle pohlaví. Vybavené toaletami, pisoáry, 
umyvadly s přítokem pitné studené a teplé vody, bidetem, sprškou. Veškeré 
hygienické zázemí je větratelné okny otevíratelné z úrovně podlahy.   

• Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 
o Škola nabízí veřejnosti velkou tělocvičnu a venkovní hřiště v odpoledních 

hodinách (po ukončení vyučování). Úklid tělocvičen, šaten a hygienického 
zázemí, je prováděn vždy ráno před zahájením vyučování. 

 

 
1 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 
2 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
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Organizace vyučování 

• Organizace  
o Vlastní organizace vyučování je upravena ve školním řádu a vychází 

z obecně závazných předpisů. 
o Do ranních hodin jsou přednostně zařazovány předměty teoretického 

zaměření (M, Čj, Cj, Př, F, Z, Ch, D. 
o Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40 hod. 
o Pro účely školní družiny se otevírá v 6:15 hod. a uzavírá v 16 hod. 
o Začátek vyučování je v 8:00 hod. 
o Ukončení vyučování: nejpozději v 15:20 hod. 
o Vyučovací hodina: délka 45 min. 

1. 08:00 - 08:45 
2. 08:55 - 09:40 
3. 10:00 - 10:45 
4. 10:55 - 11:40 
5. 11:50 - 12:35 
6. 12:45 - 13:30 
7. 13:40 - 14:25 
8. 14:35 - 15:20 

Přestávky (min) 

1. 08:45 - 08:55  10 min. 
2. 09:40 - 10:00  20 min. 
3. 10:45 - 10:55  10 min. 
4. 11:40 - 11:50  10 min. 
5. 12:35 - 12:45  10 min. 
6. 13:30 - 13:40  10 min. 
7. 14:25 - 14:35  10 min. 

• Stravování1  
o Způsob stravování je zajištěn vlastní jídelnou, která se nachází v budově 

školy. Provoz školní jídelny zajišťují 2 kuchařky a 1 vedoucí školní kuchyně. 
o Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 800 
o Doba vydávání stravy (od 11:00 hod. do 14:00 hod., nejvýše 3 hodiny – od 

dohotovení do výdeje včetně dopravy, odebrání oběda pro žáka prvního 
stupně nejpozději po 5. vyučovací hodině, druhého stupně nejpozději po 6. 
vyučovací hodině) 

o Režim stravování pro cizí strávníky: výdej do vlastních jídlonosičů od 11:00 
do 11:40 hod.  

o Pitný režim je zajištěn po celou dobu vydávání stravy strávníkům. Druhy 
nápojů dle denní nabídky (voda, čaj, ovocné šťávy, mléčné nápoje). Nápoje 
jsou uchovávány v nerezovém barelu s výtokovým kohoutem a ve džbánku.  

 
1 vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
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Z důvodu rekonstrukce školní jídelny v roce 2022/2023 je stravování zajištěno 
v MKC Fulnek, jehož zřizovatelem je Město Fulnek. Po dobu rekonstrukce stravu 
cizím strávníkům školní jídelna nezajišťuje. 

• Pohybová výchova  
o Zařazování hodin tělesné výchovy – 2 hodiny týdně v každém ročníku. 
o Výuka plavání je určena pro I. stupeň (pro 1. - 3. ročník) v Novém Jičíně.  
o V hodinách mají žáci možnost protáhnutí, také se projít po třídě. V hodinách 

jsou také zařazeny aktivity mimo pracovní stůl žáka. 
o přestávkách žáci využívají prostory mimo třídu. Žáci mají možnost hrát stolní 

tenis. 
o Škola disponuje pozemky, které jsou využívány k výuce venku (štěrkoviště 

s dřevěnými špalky na sezení, sad, vyvýšené záhonky před školou, o které se 
třídy starají během školního roku). 

• Režim práce s počítačem 
o Škola je vybavena 3 PC učebnami a 1 PC učebnou pro speciální třídy. Dvě 

učebny se nachází v budově I. stupně. Další dvě PC učebny se nachází 
v budově II. stupně. Učebny jsou vybaveny školním stolním a sedacím 
nábytkem, denní osvětlení je zajištěno okny, umělé osvětlení je zajištěno LED 
svítidly. Pro další rozvoj počítačové gramotnosti jsou využívány 3D tiskárny. 
Pro výuku dalších předmětů jsou také využívány IPady.  

o Vyučovací předmět Informatika je zařazován jednu hodinu týdně pro každý 
ročník.   

Další požadavky 

• Výchova ke zdravému životnímu stylu 
o se uskutečňuje v rámci výuky dle ŠVP (je zařazen předmět Výchova člověka) 
o škola podporuje aktivity projektové a programové aktivity na podporu 

zdravého životního stylu 

Školní řád i provozní řády jednotlivých součástí školy jsou zpracovány s ohledem na 
zdravý životní styl. 

• Evidence a registrace úrazů vychází z obecně závazných předpisů 
o kniha úrazů je k dispozici u zástupkyně ředitelky ZŠ 
o úrazy se evidují a registrují u zástupkyně ředitelky ZŠ 

• Místa poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů 
o sborovna, kabinet Tv, před vstupem do kanceláří vedení školy 

• Lékárnička   
o je k dispozici v přenosné verzi na místech pro poskytnutí první pomoci 

a ošetření úrazů a dále v odborných učebnách (chemie, cvičné kuchyni 
apod.) 
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• OOPP 
o Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou žákům školou poskytovány, 

v případě potřeby si je žáci nosí dle pokynu vyučujících nebo v souladu s řády 
pracoven z domova. 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Teplota v budově vychází z následujících požadovaných hodnot. 

• Teplota vzduchu  
o Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé 

činnosti (nejméně 20 °C až 22 °C). Je zajištěna možnost regulace proti 
pronikání slunečního záření okny místnosti pomocí žaluzií.  

o Tělocvičny, jídelny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí 
klesnout pod 18 °C).  

o Teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností jsou vybaveny nástěnnými 
teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, 

teploměr musí měřit teplotu s přesností  0,5 °C). 
o Zastavení provozu školy:  
o 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 musí být provoz zařízení pro výchovu a 
vzdělávání zastaven. 

• Větrání 
o Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy (učebny, šatny, 

WC, školní družina atd.) přímo větratelné okny. 
o Velká tělocvična je větrána za pomocí vzduchotechniky.   
o Režim větrání:  

- Vždy před zahájením školní výuky, o přestávkách, také v průběhu 
vyučovací hodiny.  

- Za nepříznivého, studeného a mrazivého počasí rychlým nárazovým 
větráním otevřením většího počtu oken o přestávce. 

- Za nepříznivých klimatických podmínek s vysokým obsahem smogu, 
bude větrání prováděno jen v nejnutnějším rozsahu. 

• Osvětlení 
o Denní osvětlení: Je zajištěno okny, která jsou otevíratelná z úrovně podlahy. 

K regulaci denního osvětlení jsou v oknech instalovány žaluzie.  
o Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při 

různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora. 
Osvětlení tabule – ve všech učebnách, kde se tabule nacházejí. 

o Sdružené osvětlení: Zajišťuje soustava LED svítidel, která jsou umístěna 
rovnoběžně s okenními otvory.  

o Osvětlení tabule – ve všech učebnách, kde se tabule nacházejí 
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Zásobování pitnou vodou 

• Zdroj: veřejný vodovod - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s..  

• Kapacitní hlediska: Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka1 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim2  

• Způsob a četnost úklidu a čištění  
o Denní úklid:  

- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních 
parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění 
koberců vysavačem 

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, 
záchodových mís, sedátek na záchodech 

o Týdenní, celkový: 
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a 

dezinfikování umýváren a záchodů,  
- minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel,  
- dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy,  
- jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned 

o Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. 

• Způsob a četnost desinsekce a deratizace 
o Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po 

konzultaci s odbornými pracovníky DDD. 

• Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 
o Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících 

snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů 
musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 

 
Závěr 

Tento provozní řád základní školy je platný a účinný od 01.01.2023 
 
 
 
 
Schválila: Mgr. Barbora Veseleňáková – ředitelka školy  

 

 

 
1 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
2 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 

 


