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Úvodní ustanovení 
1. Provozní� r�a� d je soúč�a� stí� Organizač�ní�ho r�a� dú s�kolý.

Všeobecná ustanovení

1. Provozní� r�a� d je soúbor pravidel a opatr�ení� spojený�čh se zajis�te�ní�m hýgieničký�čh podmí�nek na
prostorove�  podmí�nký,  výbavení�,  provoz,  osve� tlení�,  výta�pe�ní�,  mikroklimatičke�  podmí�nký,
za� sobova�ní�  vodoú  a  ú� klid.  Zohledn� úje  ve�kove�  a  fýzičke�  zvla� s� tnosti  de� tí�,  podmí�nký  jejičh
pohýbove�  vý�čhový a otúz�ova�ní�, rez� im stravova�ní� vč�etne�  pitne�ho rez� imú.

2. Provozní� r�a� d se r�í�dí� zejme�na:

(a) s�kolský�m za�konem č�.  561/2004 Sb.,.,  zejme�na § 29 :  „… Školy a  školská zařízení  jsou při
vzdělávání  a  s  ním  přímo  souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských  služeb  povinny
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání
a s  ním přímo souvisejících činnostech a při  poskytování  školských služeb a poskytují  žákům a
studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví...“

(b) za�konem o očhrane�  ver�ejne�ho zdraví� č�. 258/2000Sb.

(c) výhla� s�koú č�. 106/2001Sb. o hýgieničký�čh poz�adavčí�čh na zotavovačí� akče pro de� ti, ve zne�ní�
výhla� s�ký 148/2004 Sb.

(d) výhla� s�koú č�.108/2001 Sb.,  kteroú se stanoví�  hýgieničke�  poz�adavký na prostorý a provoz
s�kol, pr�eds�kolní�čh zar�í�zení� a ne�který�čh s�kolský�čh zar�í�zení�,

(e) výhla� s�koú č�.  137/2004 Sb. o hýgieničký�čh poz�adavčí�čh na stravovačí�  slúz�bý a o za� sada� čh
osobní� a provozní� hýgiený pr�i č�innostečh epidemiologičký za�vaz�ný�čh

(f) výhla� s�koú č�. 137/1998 Sb. o obečný�čh tečhničký�čh poz�adavčí�čh na vý�stavbú

(g) výhla� s�koú č�. 48/2005 Sb., o za�kladní�m vzde� la� va�ní� a ne�který�čh na� lez� itostečh plne�ní� povinne�
s�kolní� dočha�zký

(h) nar�í�zení�m vla�dý č�. 178/2001Sb., který�m se stanoví� podmí�nký očhraný zdraví� zame�stnančú4
pr�i pra� či



1. Základní údaje:
Název a adresa školy: Za�kladní� s�kola Valdiče, pr�í�spe�vkova�  organizače
IČO: 70990921
IZO: 600092305
Ředitel: doč. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Zástupkyně ředitele: Mgr. Mičhaela Lú7 ftnerova�  (neodkladné záležitosti)
Typ školy:  za�kladní� s�kola
Kapacita: 5 tr�í�d, 120 z�a� kú4  (viz zr�izovačí� listina)
Součásti subjektu: za�kladní� s�kola IZO 102 190 909 kapačita: 120 z�a� kú4

s�kolní� drúz� ina IZO 117 300 349 kapačita: 50 z�a�kú4



2. Popis školy:
2.1 Kapačita, poč�et z�a� kú4 , prostorova�  kapačita s�kolní� búdový: 

Poč�et z�a�kú4  ve tr�í�de�  se r�í�dí� vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. 

prostor plocha v m2 umístění

Školní třídy

školní třída I. (velká) 70,7 m2 1. patro

školní třída II. (vedle archivu) 45 m2 1. patro

školní třída III. (vedle sborovny) 37.8 m2 1. patro

školní třída (u nového schodiště) 59,1 m2 1. patro

školní třída (v přízemí u nového 
schodiště)

61,2 m2 přízemí

Školní družina

učebna školní družiny 34,8 m2 přízemí

Pozn.: Organizace činnosti školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Specializované učebny

Ateliér 29,4 m2 přízemí

Polytechnická učebna 41,04 m2 přízemí

Pozn.: Specializované učebny se řídí vlastními provozními řády, které jsou přílohami tohoto
Provozního řádu. Provozní řády učeben vydává ředitel školy.

Další místnosti

prostor vybavení umístění

sborovna kuchyňská linka, kávovar, 
konvice

1. patro

ředitelna umyvadlo, PC přízemí

kabinet skříně 1. patro

archiv skříně 1. patro

Velín kuchyňská linka přízemí

Hygienické zázemí školní budovy

prostor vybavení umístění

toalety dívky 3 toaletní kabinky, 2 umyvadla přízemí

toalety dívky 3 toaletní kabinky, 2 umyvadla 1. patro

toalety chlapci 2 pisoáry, 1 toalet, 3 umyvadla přízemí

toalety chlapci 2 pisoáry, 1 toalet, 3 umyvadla 1. patro

toaleta zaměstnanci 1 toalet, 1 umyvadlo přízemí

toaleta zaměstnanci 1 toalet, 1 umyvadlo 1. patro

sklad hygienických prostředků výlevka přízemí



sklad hygienických prostředků výlevka 1. patro

2.2 Podmí�nký pro te� lový�čhovnoú č�innost (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz):
Podmí�nký pro te� lový�čhovnoú č�innost tvor�í� Te� ločvič�na ZS<  a Múltifúnkč�ní� s�kolní� hr�is�te� . Výúz� ití� 
te�čhto prostor pro vý�čhovnoú a vzde� la� vačí� č�innost se r�í�dí� zvla� s�tní�mi pr�edpisý – provozní�mi 
pr�edpisý, ktere�  výda�va�  r�editel s�kolý.

(A) Tělocvična ZŠ

prostor plocha v m2 m2/1 žáka dle zákona max. žáků

Tělocvična ZŠ 252 m2 4 – 5 pro nenáročné druhy 
cvičení
8 pro ostatní cvičení

63
31

výbavení� te� ločvič�ný ZS< : - podlaha PVC, protisklúzova�
- ste�ný zajis�te�ný proti ú� razú dr�eve�ný�m obloz�ení�m
- sví�tidla a okenní� tabúle zajis�te�ný sí�ťový�m, resp. dra� te�ný�m 
sýste�mem proti rozbití�

plocha v m2 max. žáků umývárna, sprch.
kout

toalety

šatny (dívčí) 33 m2 20 ano 2 toaletní mísy

šatny (chlapecké) 33 m2 20 ano 1 toaletní mísa
2 pisoáry



(B) Multifinkční školní hřiště

prostor plocha v  m2  m2/1 žáka dle zákona max. žáků

školní hřiště 571,2 m2 povrch – umělý
multifunkční školní hřiště je 
určeno ke všem edukačním 
činnostem TV, je vhodné k 
využití i pro další vyučovací 
předměty a činnosti, včetně 
pobytu ŠD

70

výbavení� s�kolní�ho hr�is�te� : - úme� lý�  povrčh, protisklúzový�
- ohrazení� s�kolní�ho hr�is�te� , zamezújí�čí� dopad mí�č�e a dals� í�ho na� č�iní� 
mimo sportovní� pločhú
- basketbalove�  kos�e

plocha v m2 max. žáků umývárna toalety, sprchový 
kout

šatny 31,5 m2 20 ano ano

2.3 Poz�adavký na hýgienička�  zar�í�zení� (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz):

Soúč�a� stí� sportovis�ť, ktera�  s�kola výúz� í�va�  k výúč�ova�ní� a k zajis�te�ní� volnoč�asový�čh aktivit, jsoú 
toaletý a s�atný, viz vý�s�e.

2.4 Výúz� í�va�ní� s�kolní� búdový a pozemkú pro jine�  aktivitý s�kolý:
Prostorý s�kolní�  búdový, s�kolní�ho pozemkú a te� ločvič�ný se výúz� í�vají�  i pro ver�ejnost a to ve
výmezený�čh  pr�í�padečh.  S<kolní�  búdova  je  výúz� í�va�na  pr�edevs�í�m  jako  volební�  mí�stnost,
te� ločvič�na ve výhrazený�čh č�asečh sloz� í� pro sportovní� č�innost spolkú4 , resp. ver�ejnost a s�kolní�
hr�is�te�  je zpr�í�stúpne�no pro sportovní� č�innost a výz� ití� de� tí� mimo výúč�ova�ní� a o pra�zdnina� čh. V
te�čhto pr�í�padečh se rez� im provozú r�í�dí�  pravidlý, ktere�  stanovúje r�editel s�kolý po dohode�  s
majitelem, tj. občí� Valdiče. 



3. Organizace vyučování (§ 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání): 
3.1 Organizače:

(a) Časová organizace vyučování:
Organizače výúč�ova�ní�  úpravúje pr�edevs�í�m S<kolní� r�a�d za�kladní� s�kolý a dals� í� sme�rniče, ktere�
úpravújí� organizači vý�čhovne� -vzde� la� vačí� č�innosti. Zvla� s� tní� pr�edpisý výda�va�  r�editel s�kolý.

Kapacita 120 žáků

Začátek vyučování 7:55 hod.

Ukončení vyučování nejpozději 13:30 hod.

Délka vyučovací hodiny 45 min.

Způsob výuky tradiční

Přístup do školy nejméně 20 min. před vyučováním

Odchod ze školy Nejpozději 16:00 hod. (při běžné organizaci 
školní činnosti) 

Organizace vyučovacích hodin 1. vyučovací hodina – 7:55 – 8:40 hod.

2. vyučovací hodina – 8:55 – 9:40 hod.

3. vyučovací hodina – 10:00 – 10:45 hod.

4. vyučovací hodina – 10:55 – 11:40 hod.

5. vyučovací hodina – 10:50 – 12:35 hod.

6. vyučovací hodina – 12:45 – 13:30 hod.

Organizace přestávek ve vyučování 1. přestávka – 8:40 – 8:55 hod.

2. přestávka – 9:40 – 10:00 hod. (velká)

3. přestávka – 10:45 – 10:55 hod.

4. přestávka – 11:40 – 11:50 hod.

5. přestávka – 12:35 – 12:45 hod.

Počet hodin v jednom sledu nejvýše 6, obvykle 4, resp. 5 hod.

Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých 
ročnících

1. tř. – 20 hod. 

2. tř. – 20 hod. 

3. tř. – 25 hod. 

4. tř. – 26 hod. 

5. tř. – 26 hod. 

Počet jednotlivých hodin předmětů v ročnících viz ŠVP

(b) Časová organizace činnosti školní družiny:
C< innost  s�kolní�  drúz� iný  je  blí�z�e  spečifikova�na  Vnitr�ní�m  r�a� dem  S<D  a  dals� í�mi  zvla� s�tní�mi
pr�edpisý, ktere�  úpravújí�  organizači vý�čhovne� -vzde� la� vačí�  č�innosti.  Zvla� s�tní�  pr�edpisý výda�va�
r�editel s�kolý.

Kapacita nejméně 20 účastníků v průměru na 1 oddělení



Provozní doba pondělí – pátek

Ranní provoz 6:30 – 7:30 hod.

Odpolední provoz 11:40 – 16:00 hod.

Pobyt venku dle týdenního plánu činností

Odchody do ŠJ obvykle 1. a 2. tř. 11:40 hod. každý den
obvykle 3., 4. a 5. tř. ve 12:35 hod. každý den
(dle aktuálního rozvrhu tříd.)

(c) Jiná organizace výuky (časová a prostorová):
Organizač�ní�  ra�meč  a  dohled  nad  z�a�ký  pr�i  realizači  jine�  organizače  vý�úký,  napr� .  exkúrze,
s�kolní� vý� letý, kúrzý (de� lka pr�esta� vek podle čharakterú č�innosti a s pr�ihle�dnútí�m k za�kladní�m
fýziologičký�m  potr�eba�m  z�a� kú4  atpod.)  úpravúje  pr�í�slús�na�  sme�rniče  r�editele  s�kolý,  ktera�
úpravúje organizači a prú4 be�h mimos�kolní� č�innosti. 

3.2 Stravova�ní� (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování):
Stravova�ní�  v  dobe�  výúč�ova�ní�  je  zajis�te�no  smlúvní�m  partnerem –  Mater�ska�  s�kola  Valdiče,
pr�í�spe�vkova�  organizače. Prú4 be�h a organizače stravovačí�čh slúz�eb se r�í�dí� pr�í�slús�ný�m Vnitr�ní�m
r�a�dem  S< J,  který�  výda�va�  r�editelka  Mater�ske�  s�kolý  Valdiče,  pr�í�spe�vkova�  organizače.  Dietní�
stravova�ní� poúze po dohode�  s vedení�m MS<  Valdiče. Do s�kolní� jí�delný jsoú z�a� či ZS<  doprova� zeni
zame�stnanči ZS< , kter�í� výkona�vají�  dohled nad z�a� ký v dobe�  stravova�ní�. Z< a� či, kter�í� nečhodí� do
S<D, dočha� zí� do S< J sami, na vlastní� odpove�dnost.

Školní jídelna MŠ Valdice

Adresa Školní 144, 50711 Valdice

IZO 102818738

Stravova�ní�  o  pr�esta� vka� čh  je  zajis�te�no  z  vlastní�ho  jí�dla  a  pití�,  ktere�  si  z�a� či  nosí�  z  domú.
Pedagogove�  zajis�ťújí� dohled nad z�a� ký a dodrz�ova�ní� za�kladní�čh hýgieničký�čh norem.

3.3 Pitný�  rez� im:
Pitný�  rez� im je zajis�te�n vlastní�m pití�m z�a� kú4 , v kaz�de�  s�kolní�  tr�í�de�  je tekoúčí� pitna�  voda. Z< a� či
mohoú pí�t  prú4 be�z�ne�  be�hem dne, výjma hodin te� lesne�  vý�čhový a to z dú4 vodú bezpeč�nosti.
Pedagogove�  dbají� na dodrz�ova�ní� pitne�ho rez� imú pr�edevs�í�m v dobe�  výs�s� í�čh venkovní�čh teplot
a pr�i dels� í�m pobýtú venkú.

3.4 Pohýbova�  vý�čhova:
Hodiný te� lesne�  vý�čhový jsoú zar�azova�ný do rozvrhú jednotlivý�čh tr�í�d a to v soúladú se S<VP.
Soúč�a� stí� S<VP je plavečký�  vý�čvik. Zvla� s�tní� dú4 raz je kladen na pohýbove�  výz� ití�  o pr�esta� vka� čh.
Pr�i odpoví�dají�čí�m poč�así� mohoú z�a� či výs�s� í�čh roč�ní�kú4  svač�it a sportovat na s�kolní�m hr�is�ti, na
čhodba� čh mohoú de� ti  hra� t  ping pong a jine�  pohýbove�  hrý.  Vs�e  pod sta� lý�m pedagogičký�m
dohledem. Be�hem výúč�ova�ní�  jsoú zar�azova�ný vhodne�  te� lový�čhovne�  čhvilký a kompenzač�ní�
čvič�ení�. 

Počet hodin tělesné
výchovy týdně



1. tř. 2

2. tř. 2

3. tř. 2

4. tř. 2

5. tř. 2

Rozsah plaveckého
výcviku

4. tř. v souladu s 
pokyny 
MŠMT

3.5 Rez� im pra� če s     poč�í�tač�em:  
Z< a�kovska�  pra� če  na  poč�í�tač�i  se  r�í�dí�  v  soúladú  se  S<VP  aktúa� lní�m  rozvrhem  s�kolní�  tr�í�dý  a
pr�edme�tú Pra� če na poč�í�tač�i.  K výúz� ití�  ICT sloúz� í�  Polýtečhnička�  úč�ebna, její�z�  provoz se r�í�dí�
Provozní�m  r�a�dem  polýtečhničke�  úč�ebný,  který�  výda�va�  r�editel  s�kolý.  Provozní�  r�a� d
polýtečhničke�  úč�ebný je pr�í�lohoú tohoto Provozní�ho r�a� dú za�kladní� s�kolý.

Stav  tečhničke�ho  výbavení�  je  pravidelne�  revidova�n  a  kontrolova�n  tak,  abý  býl  zajis�te�n
bezpeč�nostní� standard, který�  soúvisí� s pračí� s električký�mi spotr�ebič�em.

Vybavení Polytechnické učebny

Počet počítačů / žákovských počítačových 
pracovišť

16/15

další vybavení připojení k internetové síti

učitelské PC

zpětný projektor

promítací plátno

reproduktory



4. Další požadavky
4.1 Vý�čhova ke zdrave�mú z� ivotní�mú stýlú 

Vý�čhova  ke  zdrave�mú  z� ivotní�mú  stýlú  a  k  bezpeč�ne�mú  zpú4 sobú  čhova�ní�  odpoví�da�
soúč�asný�m potr�eba�m společ�nosti.  Zvla� s�tní�  dú4 raz je kladen na pobýt mimo s�kolní�  búdovú,
výpe�stova�ní� odpoví�dají�čí�čh stravovačí�čh, hýgieničký�čh a sportovní�čh na�výkú4 . 

4.2 Vnitr�ní� r�a� d s�kolý (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon)
S<kolní� r�a� d za�kladní� s�kolý a Vnitr�ní� r�a� d s�kolní� drúz� iný tvor�í� pr�í�lohý Provozní�ho r�a�dú za�kladní� 
s�kolý.

4.3 Evidenče a registrače ú� razú4  (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o 
evidenci úrazů)
Evidenče ú� razú4  je vedena v soúladú s platný�mi pra�vní�mi pr�edpisý. Pr�edevs�í�m pak za� znamý v
Knize  ú� razú4  z�a�kú4  s�kolý  a  knize  zame�stnančú4  s�kolý.  O  ú� razú  z�a�ka,  resp  zame�stnanče  je
bezodkladne�  informova�n r�editel s�kolý a za�konní� za� stúpči z�a� ka. O ú� razú mohoú bý� t informova�ní�
dals� í� zame�stnanči s�kolý a to proto, abý pr�í�p. pr�izpú4 sobili na� roký na z�a�ka.

4.4 Le�ka� rnič�ka první� pomoči (37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví)
Mobilní� i pevne�  úkotvene�  le�ka� rnič�ký jsoú úmí�ste�ný na exponovaný�čh mí�stečh ve s�kolní� búdove�  a
v te� ločvič�ne� . Zame�stnanči s�kolý jsoú pravidelne�  poúč�ova�ni o za� sada� čh poskýtnútí� první� pomoči.
Zdravotničke�  výbavení�  je  údrz�ova�no  v  odpoví�dají�čí�  kvalite�  a  mnoz�ství�.  Na  s�kolní�čh  a
mimos�kolní�čh aktivita� čh je vz�dý pr�í�tomen pedagog s odpoví�dají�čí�m zdravotničký�m kúrzem.



5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení)
5.1 Teplota vzdúčhú: 

(a) Denní� mí�stnosti, úč�ebný, odborne�  pračovný a dals� í� mí�stnosti úrč�ene�  k trvale�  č�innosti 
minima� lne�  20oC, optima� lne�  22 +/– 2oC, maxima� lne�  28oC. Músí� bý�t zajis�te�na moz�nost regúlače 
proti pronika�ní� slúneč�ní�ho za� r�ení� okný mí�stnosti. 

(b) Te� ločvič�ný, jí�delný, halý a dals� í� mí�stnosti pro kra� tkodoboú č�innost minima� lne�  18oC, 
optima� lne�  20 +/– 2oC, maxima� lne�  28oC.

(c) Orientač�ní� teplotú vzdúčhú v prostora� čh s pobýtem lze sledovat pomočí� na� ste�nný�čh 
teplome�rú4 . Teplome�rý se nesmí� úmisťovat na ste�ný s okný a ste�ný výstavene�  pr�í�me�mú 
slúneč�ní�mú za� r�ení�.

(d) Pr�i poklesú teplotý vzdúčhú v úč�ebna� čh úrč�ený�čh k pobýtú de�tí� a z�a� kú4  ve tr�ečh po sobe�  
na� sledújí�čí�čh dnečh pod 18oC, ne vs�ak me�ne�  nez�  16oC, nebo pr�i poklesú teplotý vzdúčhú v 
te�čhto úč�ebna� čh v jednom dni pod 16oC músí� bý� t provoz zar�í�zení� pro vý�čhovú a vzde� la� va�ní� a 
provozoven pro vý�čhovú a vzde� la� va�ní� zastaven.

5.2 Ve� tra�ní�:
(a) Zpú4 sobem ovla�da�ní� ventilač�ní�čh otvorú4  – prostorý s�kolý a dals� í�čh prostor pro vý�čhovú a 

vzde� la� va�ní� úrč�ene�  k trvale�  č�innosti jsoú pr�irozene�  ve� tratelne� .
(b) Rez� im ve� tra�ní� r� í�dí� pedagog s ohledem na klima ve s�kolní� tr�í�de�  a meteorologičke�  podmí�nký.

K ve�tra�ní� dočha� zí� poúze pod dohledem zame�stnanče s�kolý s pr�ihle�dnútí� k bezpeč�í� z�a�kú4 .

5.3 Osve� tlení�:
5.3.1 Denní� osve� tlení�:
(a) Pro ve� ts� inú zrakový�čh č�inností� v zar�í�zení�čh  pro vý�čhovú a vzde� la� va�ní� a provozovna� čh pro
vý�čhovú  a  vzde� la� va�ní�  je  zajis�te�n  sme�r  denní�ho  osve�tlení�  zleva  a  shora.  Sví�tidla  ú  soústav
úme�le�ho osve�tlení�  jsoú úmí�sťova�na na strop rovnobe�z�ne�  s okenní� ste�noú, pokúd to úmoz�n� úje
stavební� dispoziče mí�stnosti, zejme�na klenbý nebo pr�ekladý.
(b) Pr�i zrakove�  obtí�z�ný�čh a na� roč�ný�čh č�innostečh je nejvhodne� js� í� orientače osve�tlovačí�čh otvorú4
na neslúneč�noú stranú.

- V prostora� čh úrč�ený�čh k trvale�  č�innosti z�a� kú4 , jakoz�  i v prostora� čh, kde se str�í�da�  kra� tkodoba�  
č�innost tak, z�e čelkova�  doba ma�  trvalý�  čharakter, músí� bý�t zajis�te�no výhovújí�čí� denní� 
osve� tlení�. Za trvaloú č�innost se povaz�úje č�innost v de� lče 4 a ví�če hodin.

- Sme�r osve� tlení�: výz�adúje se pr�evaz�újí�čí� sme�r osve�tlení� zleva a shora a pr�i rú4 znorode�  
orientači pračovní�čh mí�st pr�evaz�újí�čí� sme�r osve�tlení� shora. 

- Koefičient denní� osve� tlenosti v % (0,5 – 2,0 podle čharakterú č�innosti).
- Orientač�ní� úkazatel denní�ho osve�tlení�: vý�poč�tem (pome�r pločhý podlahý k plos�e zasklení� 

oken).
- Stí�ní�čí� prvký pr�ed okný.

5.3.2 Sdrúz�ene�  osve� tlení�:
 (a) Parametrý úme� le�ho osve� tlení� ve vnitr�ní�čh prostora� čh búdov zar�í�zení� pro vý�čhovú a 

vzde� la� va�ní� a provozovna� čh pro vý�čhovú a vzde� la� va�ní� músí� odpoví�dat 
normový�m poz�adavkú4 m č�eske�  tečhničke�  normý úpravújí�čí� poz�adavký na osve� tlení� pro 
vnitr�ní� pračovní� prostorý. Barevný�  to� n úme� le�ho sve�tla volit pro hodnotý EJ m ≤ 200 lx teple 
bí�lý� ; 200 lx < EJ m ≤ 1000 lx neútra� lne�  bí�lý� ; EJ m > 1000 lx čhladne�  bí�lý�  podle normový�čh 
poz�adavkú4 . Rovnome�rnost úme� le�ho osve� tlení� na čhodba� čh a sčhodis�tí�čh músí� bý�t ve� ts� í� nez�  
0,2.



(b) Za�me�rne�  pr�i nedostateč�ne�m denní�m osve�tlení� – (soúč�asne�  denní� osve�tlení� a dopln� újí�čí� 
úme� le�  osve� tlení� be�hem dne):

(c) S<kola zajis�ťúje v odú4 vodne�ný�čh pr�í�padečh (pro zleps�ení� podmí�nek denní�ho osve� tlení�). Pro 
z�a� ký s postiz�ení�m zrakú je zajis�ťova�no spečia� lní� osve�tlení� v soúladú se spečifičký�mi 
potr�ebami jednotlivý�čh z�a� kú4 .

(d) Podmí�nký: drúh dopln� újí�čí�ho osve�tlení� (za� r� ivký); úmí�ste�ní� za� r� ivek vzhledem k okenní�m 
otvorú4 m (rovnobe�z�ne� ).

(e) Pr�i stanovení� hodnot sdrúz�ene�ho osve�tlení� se výčha� zí� z hodnot sta� vají�čí�ho denní�ho 
osve� tlení�.

5.3.3 Rovnome�rnost osve� tlení�: 
(a) Denní�ho boč�ní�ho osve� tlení�: s trvalý�m pobýtem de�tí� a z�a� kú4  nejme�ne�  0,2, pro ostatní� 

zrakove�  č�innosti nejme�ne�  0,15.
(b) Ume� le�ho osve� tlení�: v prostora� čh s trvaloú č�inností� z�a�kú4  nejme�ne�  0,65, v prostora� čh  

s kra� tkodobý�m pobýtem nejme�ne�  0,4.

5.3.4 Osve� tlení� tabúle:
Osve� tlení� tabúle:  músí� odpoví�dat normový�m poz�adavkú4 m č�eske�  tečhničke�  normý úpravújí�čí� 
poz�adavký na osve�tlení� pro vnitr�ní� pračovní� prostorý. Osve� tlenost bí�le�  tabúle músí� mí�t 
nejme�ne�  stejnoú ú� roven�  jako osve�tlenost úč�ebný. Tabúle músí� mí�t matný�  povrčh, čoz�  se 
nevztahúje na tabúle, na ktere�  se nepí�s�e kr�í�doú. Ze vs�ečh pračovní�čh mí�st ve sme�rú pohledú 
na tabúli músí� bý� t výloúč�eno zrčadlení� sví�tidel na tabúli. Ve ste�ne�  za tabúlí� nesmí� bý� t 
osve�tlovačí� otvor (okno nebo str�es�ní� okno), v opač�ne�m pr�í�pade�  músí� bý�t zakrýt 
neprú4 svitný�m materia� lem, jehoz�  č�initel odrazú sve�tla se blí�z� í� hodnote�  č�initele odrazú te� to 
ste�ný.

5.3.5 Očhrana pr�ed oslne�ní�m:
(a) Zar�í�zení� pro regúlači denní�ho osve�tlení�, zejme�na pr�í�me�ho slúneč�ní�ho sve�tla vs�úde tam, 

kde bý mohlo vývola� vat nadme�rne�  jasove�  kontrastý.
(b) Rozptýlne�  povrčhý a povrčhove�  ú� pravý k omezení� moz�nosti oslne�ní� odrazem.
(c) Barevna�  ú� prava. 
(d) Poúz� ití� lesklý�čh povrčhú4  (v odú4 vodne�ný�čh pr�í�padečh a na takový�čh mí�stečh, kde nemohoú

narús�ovat zrakovoú pohodú).
(e) Dopln� újí�čí� úme� le�  sve� tlo pr�i sdrúz�ene�m osve�tlení�: músí� zajistit výhovújí�čí� rozloz�ení� jasú4  

vs�ečh pločh, v prostora� čh s boč�ní�m denní�m osve� tlení�m se músí� úmoz�nit regúlače 
dopln� újí�čí�ho úme� le�ho osve�tlení� postúpný�m zapí�na�ní�m sví�tidel úmí�ste�ný�čh rovnobe�z�ne�  
s osve� tlovačí�mi otvorý.

5.3.6 Obrazovký:
(a) Obrazovký jsoú úmí�sťova�ný v mí�stečh, ktere�  výloúč�újí� oslne�ní� a zajis�ťújí� podmí�nký 

zrakove�  pohodý.
(b) Poloha obrazovek (k osve� tlovačí�m otvorú4 m i sví�tidlú4 m i jejičh ú� č�elný�m člone�ní�m se músí� 

zamezit jednak pr�í�me�mú oslne�ní� te�mito pločhami s velký�m jasem, jednak oslne�ní�m jejičh 
odrazem na obrazovka� čh, napr�í�klad poúz� ití�m obrazovek s omezenoú odrazností� sve� tla).

(c) Vzda� lenost oč�í� od obrazovký músí� bý� t minima� lne�  50 čm od horní�ho okraje obrazovký ve 
vý�s� i oč�í�; optima� lní� vzda� lenost je 60 čm.

(d) UJ roven�  osve� tlení� pro jine�  zrakove�  ú� kolý nez�  pozorova�ní� obrazovek nesmí� bý� t tak velka� , 
abý sniz�ovala kontrast na obrazovka� čh; v be�z�ný�čh pr�í�padečh je výhovújí�čí� osve� tlenost 200 - 
300 lx.



6. Zásobování pitnou vodou
Za� sobova�ní� pitnoú vodoú se r�í�dí� Výhla� s�koú č�. 252/2004 Sb. kteroú se stanoví� hýgieničke�  

poz�adavký na pitnoú a teploú vodú.
6.1 Zdroj:

(a) ver�ejný�  vodovod v majetkú a spra�ve�  obče Valdiče
(b) vlastní� stúdna v area� lú s�kolý je úrč�ena poúze k za� livče rostlin, s toúto vodoú z�a� či 

manipúlújí� poúze pod dohledem zame�stnanče s�kolý.
(c) kvalita vodý je prú4 be�z�ne�  sledova�na a kontrolova�na.

6.2 Kapačitní� hledisko:
Nejme�ne�  25 l vodý na den na 1 z�a� ka (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu).



7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení) Vý� jimkú nad stanovený�  rozsah úrč�úje r�editel s�kolý
dle potr�ebý.
7.1 Zpú4 sob a č�etnost ú� klidú a č�is�te�ní� 
7.1.1 Denní� ú� klid: 

(a) setr�ení� navlhko: vs�ečh podlah, na�býtkú, krýtú4  topný�čh te� les, okenní�čh parapetú4 , klik, 
rúkojetí� splačhovadel; výna� s�ení� odpadkú4 , výč�is�te�ní� koberčú4  výsavač�em,

(b) za poúz� ití� č�ističí�čh prostr�edkú4  s dezinfekč�ní�m ú� č�inkem úmýtí� úmý�vadel, pisoa� rový�čh 
mús�lí� a toaletní�čh mí�s

(c) oč�ista vý� levek.
7.1.2 Tý�denní�, čelkový� :

(a) jednoú tý�dne�  omýtí� omývatelný�čh č�a� stí� ste�n na za� čhodečh a dezinfikova�ní� úmý�va� ren a 
za� čhodú4

(b) Pravidelne�  prova�de� t ú� drz�bú núčene�ho ve� tra�ní� a č�is�te�ní�m vzdúčhotečhničke�ho zar�í�zení� 
podle na�vodú vý�robče nebo dodavatele

7.1.3 Roč�ní� ú� klid a ú� drz�ba s�kolý a te� ločvič�ný:
(a) mýtí� oken 2kra� t roč�ne�
(b) vý�malba – opravý vý�malbý prú4 be�z�ne� , nejme�ne�  1kra� t roč�ne� , čelkova�  vý�malba s�kolý 1kra� t za
5 let
(c) odborna�  čhemička�  oč�ista a servis PVC podlahý v te� ločvič�ne�  1kra� t roč�ne�
(d) odborna�  čhemička�  oč�ista a servis PVC podlah ve s�kolní�čh tr�í�da� čh 1kra� t roč�ne�
(e) 2kra� t roč�ne�  úmýtí� oken vč�etne�  ra�mú4
(f) 2kra� t roč�ne�  sví�tidel a sve� telný�čh zdrojú4
(g) 2kra� t roč�ne�  čelkový�  ú� klid vs�ečh prostor s�kolý a zar�izovačí�čh pr�edme�tú4
(h) 1kra� t za tr�i roký malova�ní�, v pr�í�pade�  potr�ebý č�aste� ji.

7.2 Zpú4 sob a č�etnost desinsekče a deratizače
- Profýlaktičký 1x roč�ne�  a dle potr�ebý – poúz� ití� pr�í�pravkú4  k tomú vhodný�čh po konzúltači 

s odborný�mi pračovní�ký.
7.3 Manipúlače se vzniklý�mi odpadý a jejičh likvidače

- Pevne�  odpadký músí� bý�t úkla�da�ný do úzavr�ený�čh na�dob, úmoz�n� újí�čí�čh snadnoú sanitači, 
nebo do jednora�zový�čh plastový�čh obalú4 . Obalý z plastú4  músí� bý� t úkla�da�ný zvla� s�ť a 
znes�kodn� ova�ný denne�  odpoví�dají�čí�m zpú4 sobem.



8. Jiné
8.1 Pokýný pro pr�í�padý noúze (hava� rie, poz�a� r a jine� )
Provozní� r�a�d nenahrazúje havarijní�, provozní� a evakúač�ní� r�a� dý, podle který�čh se r�es� í� mimor�a�dne�
sitúače.

Pr�í�lohý:
S<kolní� r�a� d za�kladní� s�kolý
Vnitr�ní� r�a�d s�kolní� drúz� iný
Provozní� r�a�d polýtečhničke�  úč�ebný
Provozní� r�a�d atelie�rú
Provozní� r�a�d te� ločvič�ný
Sme�rniče r�editele s�kolý o zajis�te�ní� mimos�kolní�čh aktivit

Závěrečné ustanovení
Tento Provozní� r�a� d za�kladní� s�kolý nabý�va�  platnosti a ú� č�innosti dne 1. prosinče 2020 a nahrazúje
v plne�m zne�ní� Provozní� r�a�d za�kladní� s�kolý ze dne 1. za� r� í� 2003.

Ve Valdičí�čh dne 6. listopadú 2020

doč. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., v.r.
 ředitel školy


