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1. Úvodní ustanovení 
Tato směrnice stanoví provozní řád učeben a jiných výukových prostor školy Základní školy 
Žatec, Petra Bezruče 2 000, okres Louny, které vyplývají ze způsobů využívání učeben        
a jiných výukových prostor. 
 
2. Dělení učeben a jiných výukových prostor 
a) kmenové učebny pro jednotlivé třídy 
b) odborné učebny a jiné výukové prostory 
 



3. Pracovníci zodpovědní za jednotlivé učebny 
Pracovníky zodpovědné za jednotlivé učebny pověřuje ředitelka školy. 
 
Kmenové učebny 1. stupeň   
Název učebny Číslo Zodpovědný pracovník Poznámka 
Učebna  8 Mgr. Lenka Dušková  
Učebna  10 Mgr. Eva Řezníčková  
Učebna  23 Mgr. Jitka Pletichová  
Učebna  7 Mgr. Eva Šubrtová  
Učebna  35 Mgr. Hana Hesová  
Učebna  38 Mgr. Marcela Holotová  
Učebna  37 Mgr. Alena Šulcová  
Učebna  39 Mgr. Jana Piwková  
Učebna  24 Mgr. Jitka Zusková  
Učebna  9 Mgr. Jana Karasová  
Kmenové učebny 2. stupeň    
Učebna 82 Mgr. Jana Pejchalová  
Učebna 71 Mgr.Kateřina Krejčíková  
Učebna 48 Mgr. Petra Nová  
Učebna 70 Mgr. Zdeňka Lešková  
Učebna 86 Ing. Jana Musilová  
Učebna 67 Mgr. Petr Vaněk  
Učebna 52 Mgr. Martin Leško  
Učebna 87 Jaroslava Kumstýřová  
    
Odborné učebny a jiné výukové prostory   
Název učebny Číslo Zodpovědný pracovník Poznámka 
Jazyková učebna 3 Mgr. Dagmar Štrossová  
Jazyková laboratoř Robotel 26 Mgr. Jitka Zusková  
Počítačová učebna 25 Mgr. Martin Leško  
Učebna fyziky - chemie 57 Mgr. Martin Leško  
Učebna přírodopisu 90 Ing. Jitka Valchařová  
Učebna dějepisu 78 Jaroslava Kumstýřová  
Učebna zeměpisu 63 Mgr. Petr Vaněk  
Učebna hudební výchovy 2. stupeň 74 Aleš Musil  
Učebna hudební výchovy 1. stupeň 40 Mgr. Alena Šulcová  
Knihovna a informační centrum 44 Mgr. Petra Nová  
Knihovna 1. stupně 11 Mgr. Jana Karasová  
Učebna výtvarné výchovy 19 Mgr. Jana Musilová  
Školní dílny 50 - 52 Mgr. Jana Pejchalová  
Cvičná školní kuchyně (cvičný byt)  Mgr. Jana Pejchalová  
Tělocvičny 123, 10 Mgr. Petr Vaněk  
Školní hřiště  Mgr. Petr Vaněk  
Školní zahrada a skleník  Jaroslava Kumstýřová  
 
 
 
 



4. Oprávněnost vstupu do učeben a jiných výukových prostor 
 
a) Do kmenových učeben pro jednotlivé třídy mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky 
- žáci dané třídy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin 
 
b) Do odborných učeben mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky, v době mimo 

výuku po dohodě s pracovníkem zodpovědným za učebnu 
- žáci školy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin, pouze ale v přítomnosti 

pedagogického pracovníka 
 
c) Do prostor pro tělesnou výchovu a sportovní aktivity mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky, v době mimo 

výuku po dohodě s pracovníkem zodpovědným za učebnu 
- žáci školy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin, pouze ale v přítomnosti 

pedagogického pracovníka 
Přístup na venkovní školní hřiště řídí samostatným řádem.  
 
d) Do prostor pro zájmové vzdělávání (zájmový útvar) mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení zájmového vzdělávání      
  (zájmového útvaru)  
- žáci přihlášení do zájmového vzdělávání (zájmových útvarů) dle rozvrhu hodin pro jeho  
  zabezpečení  
 
5. Obecné povinnosti při práci v učebně 
 
Řád učeben 
Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelkou školy (podpis 
ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním 
roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. 
Vyučující zároveň dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 
Zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s řády učeben na webových stránkách školy. 
 
Pracovníci zodpovědní za učebny a jiné prostory 
Zodpovědný pracovník vykonává tyto činnosti: 
- odpovídá za pořádek v učebně 
- kontroluje úplnost inventáře učebny 
- kontroluje stav zařízení a techniky umístěné v učebně 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
- provedou vizuální kontrolu celé učebny 
- provedou kontrolu multimediální techniky a dalších zařízení, pokud je budou ve výuce 

používat 



- udržují pořádek v učebně, při odchodu vypnou všechny elektrické spotřebiče, uzavřou okna 
a jedná-li se o odborné učebny, uzamknou místnost 

- dodržují zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany 
- nepřemisťují inventář učebny bez vědomí zodpovědného pracovníka za učebnu 
- nevyužívají výpočetní techniku k soukromým a komerčním účelům 
- zjištěné závady hlásí pracovníkovi, který zodpovídá za učebnu 
- dbají na zabezpečení ochrany autorských práv softwarových produktů dle autorského zákona 
č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
Žáci školy: 
- udržují pořádek v učebně, při odchodu vypnou všechny elektrické spotřebiče, uzavřou okna 
- nepoužívají zařízení učebny bez vědomí pedagoga 
- dodržují zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany 
- nepřemisťují inventář učebny bez vědomí zodpovědného pracovníka za učebnu 
- nevyužívají výpočetní techniku k soukromým a komerčním účelům 
- zjištěné závady hlásí příslušnému pedagogovi 
 
6. Odpovědnost za majetek umístěný v učebně a jiných výukových prostorách 
 
Zodpovědní pracovníci za učebny a jiné výukové prostory 
Obecnou odpovědnost za majetek umístěný v učebně má zodpovědný pracovník dle § 250 
zákoníku práce.  
 
Žáci  
Žáci základní školy odpovídají škole za škodu dle § 2920 občanského zákoníku.   
 
Porušování řádů učeben je hodnoceno dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
(klasifikační řád), která jsou součástí školního řádu. 
 
 
7. Přílohy 
 
                                                                                                            Mgr. Zděnka Pejšová 
                                                                                                                ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


