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Z ákladní škola  Ž atec, P etra B ezruZ ákladní škola  Ž atec, P etra B ezruZ ákladní škola  Ž atec, P etra B ezruZ ákladní škola  Ž atec, P etra B ezručččče 2000, okres L ouny e 2000, okres L ouny e 2000, okres L ouny e 2000, okres L ouny     
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
Č.j.: ZSPB/553/2019 

 
dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a dle Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb. a Vyhlášky ministerstva 
zdravotnictví č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Údaje o zařízení 
 
Název: Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 
Sídlo: Žatec, Petra Bezruče 2000 
IČO: 60275839 
Zřizovatel: Město Žatec 
Ředitelka: Mgr. Zděnka Pejšová 
Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Hana Smékalová 
Typ školy: základní 
Kapacita: 840 žáků 
Škola udržuje: školní jídelna  - kapacita 800 jídel 
                        školní družina - 100 žáků 
 
Zájmové činnosti školy:  
Škola poskytuje žákům možnost mimoškolní činnosti v řadě zájmových útvarů různého 
zaměření. 
Využívání školní budovy a pozemku mimo vyučovací dobu: prostory školy a školního 
pozemku jsou v odpoledních hodinách využívány pro činnost zájmových útvarů vždy od 
13.30 hod. do 15.30 hod. 
V průběhu školního roku jsou také organizovány různé akce pro zákonné zástupce a to vždy 
v odpoledních hodinách buď, ve třídách, v tělocvičně nebo na školní zahradě. 
 
 

II. Režim dne 
 
 
Provoz budovy: 
Odkódování budovy v 6.00 hod. 
Zakódování budovy – v 19.00 hod., případně po ukončení pronájmů dle uzavřených smluv 
 
Zabezpečení budovy: 
Bezpečnost u  hlavního  vchodu  budovy  zajišťuje  od  7.00  hod.  do  14.00 hod.  služba,     
od 14.00 hod.  je budova uzavřena, vstup pouze na zazvonění. 
 
Provoz týkající se aktivit určených žákům: 
Výuka od 8.00 hod. do 15.20 hod. 
Ostatní činnost od 14.00 hod. do 16.30 hod. 
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Dojíždění žáků: 
Maximální vzdálenost: 25 km 
Druh dopravy: převládá autobusová doprava, někteří žáci dojíždějí i vlakovou dopravou    
 
Družina a školní klub: 
Družinu využívají zpravidla žáci 1. – 5. tříd, 
školní klub (z projektu Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.) – žáci 3. – 5. tříd 

  
Ranní družina: nástup žáků v 6.00 hodin 
Odpolední družina: odchod žáků nejpozději v 16.30 hodin 
 
Školní klub: odchod žáků nejpozději v 19:00 hod. 
 
Pobyt venku: od 13.00 hod. do 16.30 hodin, školní klub do 19:00 hod. 

- využita je školní zahrada, žáci mají možnost využívat pobytu podle svých zájmů – 
sportování, relaxační činnosti apod. 

 
Začátek vyučování:   v 8.00 hodin 
 
Konec vyučování:      v 15.20 hodin 
 
Vyučovací hodina:     trvá 45 minut                                                                                                                                       
- způsob výuky je tradiční, opakování a kontrolní práce žáků jsou zařazeny tak, aby se v jeden  
  den psala pouze jedna písemná práce. 
 
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: 
- žáci na většinu vyučovacích hodin přecházejí do odborných pracoven 
 
Počet hodin v jednom sledu: 
- na nižším stupni nejvíce 6 hodin, na vyšším stupni nejvíce 6 hodin 
 
Přestávky: 
- následují vždy po každé vyučovací jednotce a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
- mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou desetiminutové přestávky 
- mezi druhou a třetí vyučovací hodinou je přestávka dvacetiminutová (při této přestávce        
  v případě pěkného počasí mají žáci možnost pobývat venku) 
- přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je šedesát pět minut       
 
Režim práce s počítačem: 
- práce na počítači je zařazena v rozvrhu většinou od čtvrté do šesté vyučovací hodiny 
- jinak individuálně podle potřeby jednotlivých vyučujících v celém vyučovacím procesu 
- počet vyučovacích hodin v jednom sledu nepřekračuje jednu vyučovací jednotku  
 
Režim pracovního vyučování a prací na pozemku: 
Zařazení: zpravidla poslední vyučovací hodiny 
Délka trvání v jednom sledu: jednu vyučovací hodinu 
Možnost očisty: teplá voda, sprchy 
Ochranné pracovní prostředky: žáci se převlékají do pracovních oděvů, které si nosí z     
                                                   domova 
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III. Režim stravování včetně pitného režimu 
 

Stravování: 
- oběd se vydává ve vlastní jídelně od 11.40 hod. do 14.00 hod. 
- doba vymezená pro konzumaci oběda žáka je individuální podle potřeby 
- režim školních svačin: žáci si nosí svačiny z domova  
 
Pitný režim: 
- pitný režim zajišťuje: školní jídelna – v době oběda žáci mohou bez omezení konzumovat  
                                                                 nápoje (pitná voda, mléko, čaje, džusy …) 
- v každé učebně je vodovod s pitnou vodou 
- v krčku školy je k dispozici nápojový automat a automat s čistou studenou i teplou vodou 

 
 

IV. Podmínky pohybové výchovy 
 
Tělocvičny:  
- dvě – při cvičení každá pro jednu třídu  
- při shromáždění žáků – velká tělocvična cca 200 žáků 
                                      -  malá tělocvična  cca 150 žáků 
- vybavení tělocvičen odpovídá požadavkům osnov základní školy 
- ke každé tělocvičně patří sprchy, WC a šatny 
 
Hřiště:  
- jedno s umělým povrchem 
- využíváno při hezkém počasí na hodiny Tv 
 
- výuka tělesné výchovy musí být zařazována po celou dobu výuky tak, aby se v tělocvičně  
mohly vystřídat všechny třídy 
- každá třída má týdně dvě hodiny 
- výuka plavání 3. až 5. třídy probíhá na ZŠ, Jižní, Žatec nebo plavecký bazén při OA Žatec 
- vyučujícími jsou do výuky zařazovány tělocvičné chvilky podle potřeb žáků 
- o přestávkách se žáci mohou volně, neorganizovaně pohybovat 
- v případě hezkého počasí mohou využívat i školní zahrady a atria 
- tělocvičny a hřiště jsou využívány i v odpoledních hodinách při zájmové činnosti žáků  
 
 

V. Údržba školy 
 
Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni 
provozního zaměstnance. 
 
Úklid školy je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č.410/2005 Sb. 
a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a  
    klik, u koberců vyčištění vysavačem, vynášení odpadků musí být prováděno denně 
b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárů a  
    záchodů 
c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním  
    umýváren a záchodů 
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d) nejméně dvakrát ročně umytím oken, včetně rámů a svítidel 
e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy 
 

VI. Pracovní podmínky 
 

- ve škole není žádné rizikové pracoviště 
- škola má zpracovanou směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků,  mycích,  čistících,  dezinfekčních  a  hygienických prostředků, průběžně 
aktualizovanou 

- agendu zajišťuje vedoucí školní jídelny, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování, 
kontrolu používání a likvidaci použitých ochranných prostředků 

- evidence je vedena na kartě pracovníka 
- pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, 

větrání a velikost   
- v žádné u učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou 

místnosti ve smyslu vyhlášky 
- 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, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 27/2006 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
- 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 vyučovací hodiny 
      -    sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky, případnou úpravu zajišťuje školník 

- pravidelným střídáním zasedacího pořádku mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro 
žáky měnil úhel pohledu na tabuli 

- také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci 
jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin 

 
 

VII. Osvětlení 
 

- všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr 
osvětlení je vždy zleva a shora 

- umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule 
- v učebnách je použito zářivkové osvětlení   
- zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřeny kryty zamezujícími blikání světla 
- umělé osvětlení se používá jako doplňující pro denní světlo 
- z východní strany budovy jsou všechna okna učeben opatřena žaluziemi   
 

 
VII. Větrání 

 
- všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné 
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IX. Vytápění 
 

- v učebnách a odborných pracovnách určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota 
nejméně 20 stupňů – 22 stupňů Celsia, teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 stupňů 
Celsia 

- v místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 stupňů Celsia 
- na záchodech pod 18 stupňů Celsia 
- při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve 

třech po sobě následujících dnech pod 18 stupňů Celsia, nejméně však na 16 stupňů 
Celsia, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 
stupňů Celsia musí být provoz zařízení zastaven 

- kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými 
teploměry ve výšce 1.2 – 1.5 metru nad podlahou na vnitřní straně místnosti 

 
 

X. Vybavení školy 
 

- stěny školního schodiště a stěny ve třídách v nové budově jsou opatřeny dřevěným 
obložením  

- ve všech výukových prostorách je umístěno umyvadlo s výtokem pitné vody, všude je 
studená i teplá voda 

- podlahy jsou většinou opatřeny PVC, v některých místnostech koberci  
- lékárničky jsou umístěny: 

stará budova: přízemí kuchyňka, přízemí místnost uklízeček, 1NP sborovna, 2NP 
kabinet 1.st. + 1ks cestovní, dílny, ŠD, místnost školníka, malá TV, cvičný byt, 
skleník 
nová budova:  1NP ředitelna, 1NP kabinet F a CH, 2NP kabinet HV, 3NP kabinet D, 
velká TV, hlavní vchod, školní kuchyň 

- obsah doplňuje pověřený pracovník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně 
podle výsledků kontrol a požadavků stav doplňuje 
 

 
XI. Jedy a nebezpečné látky 

 
- nebezpečné a toxické látky jsou likvidovány předepsaným způsobem, viz. směrnice 

Program  odpadového hospodářství   
- skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně uklízečka a školník –     

o skladovaných látkách vedou evidenci 
- uživatelé venkovních ploch určených pro pracovní vyučování, tělesnou výchovu a 

pobyt o hlavní přestávce, tj. učitelé pracovního vyučování, tělesné výchovy a 
vyučující vykonávající dozor, kontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo 
výskyt injekčních jehel hlásí Městské policii a ředitelce školy, které dohlédne na 
odstranění 

- pokos trávy provádí školník 
- pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav 
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XII. Závěrečné ustanovení 
 

- provozní řád je uložen v ředitelně školy 
- kopie provozního řádu je uložena na úložišti školy 
- přílohou tohoto řádu je „Provozní řád školní družiny“ a „Provozní (vnitřní) řád ŠJ“ + 

„Provozní řád kuchyně“ 
 

- provozní řád byl projednán na pedagogické radě 
- seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního školení zaměstnanců školy 
- kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky 

BOZP 
 
 
Provozní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2019. Tím se zrušuje platnost dosavadního provozního 
řádu.                         
 
              
  
  V Žatci, dne 30. 8. 2019 
 
 
                                                                                                     _______________________   
                                                                                                          Mgr. Zděnka Pejšová 
                                                                                                                ředitelka školy 
 
 
 
Přílohy: 
 

1. Provozní řád školní družiny 
2. Provozní řád školní kuchyně 
3. Vnitřní řád školní družiny 
4. Vnitřní řád školní jídelny 
5. Vnitřní řád školní jídelny pro MŠ 
6. Režim vstupu cizích osob do budovy školy 

 


