Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž
Adresa školy:

Husova 642, 768 21 Kvasice

Provozní řád
Č. j.:

Spisový znak

Skartační znak

400/2018

1.1.1

A5

Vypracoval:

Mgr. František Látal, Ph.D., ředitel školy

Schválil:

Mgr. František Látal, Ph.D., ředitel školy

Nabývá účinnosti dne:

1. 1. 2019
sm_11

Ředitel Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž, vydává v souladu s ustanovením §7 odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, tento provozní řád.

I.

Údaje o zařízení
Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž
Sídlo: Husova 642, 768 21 Kvasice
IČ: 70923329
Indentifikátor školy: 600118622
Datová schránka: j5smnz9
Právní forma: příspěvková organizace
Kontakt: 573 358 061, 739 355 707
E-mail: kancelar@zskvasice.cz
Webové stránky: www.zskvasice.cz
Ředitel školy: Mgr. František Látal, Ph.D.
Kontakt: 573 358 061
E-mail: latal@zskvasice.cz
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Michaela Dostálová
Kontakt: 573 358 061
E-mail: dostalova@zskvasice.cz
Zřizovatel: Obec Kvasice
Sídlo zřizovatele: Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
Kontakt: 573 358 011

II.

Popis zařízení

(1) Kapacita, počet žáků:
Základní škola - maximální kapacita 500 žáků
(ve školní roce 2018/2019 je ve škole 221 žáků)
Školní družina - maximální kapacita 87 žáků
(ve školní roce 2018/2019 je v družině 87 žáků)
(2) Podmínky pro vyučování:
Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení,
větrání, velikost a vybavení.
Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku žáků.
Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke
speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému
zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to,
aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.
(3) Počet učeben:
na 1. stupni: 6
na 2. stupni: 5
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odborných pracoven: 10 (laboratoř chemie a fyziky (rekonstrukce 2018),
učebna přírodopisu, počítačová učebna, jazyková učebna, hudebna, 2 x dílny,
multimediální učebna, relaxační místnost, cvičná kuchyňka)
(4) Počet žáků ve třídě:
nejméně: 13 (ve školním roce 2018/2019)
nejvíce: 28 (ve školním roce 2018/2019)
(5) Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí §16 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Pro tyto žáky jsou vypracovány individuální výukové
plány, jejichž součástí je seznam potřebných pomůcek a potřeb pro žáky.
Škola je bezbariérová - vstup do školy je opatřen nájezdem, ve škole je umístěn osobní
výtah.
(6) Počet dojíždějících žáků, vzdálenost:
Základní škola je spádovou školou pro žáky z Kvasic, Nové Dědiny, Karolína, Vrbky,
Sulimova a Střížovic. Do školy dojíždějí i někteří žáci z Bělova, Trávníka a
Tlumačova.
Počet dojíždějících žáků: 94 (ve školním roce 2018/2019). Dojezdová vzdálenost žáků
do 10 km.
(7) Družina:
Školní družina je určena pro žáky 1.- 5. ročníku a je rozdělena na 3 samostatná
oddělení. Družině je vyčleněn samostatný pavilon D s třídami pro jednotlivá oddělení,
která jsou zařízena atypickým vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti
jsou vybaveny koberci na hraní, sestavitelnými stoly, hrami pro žáky, stavebnicemi a
hudebními nástroji. Děti mají k dispozici školní hřiště, tělocvičny, kuchyňku,
společenskou místnost.
Ranní provoz: od 6:15 – do zahájení vyučování.
Odpolední provoz: od konce vyučování do 16:30.
(8) Podmínky pro tělovýchovnou činnost:
Ve škole jsou k dispozici 2 tělocvičny (velká - umělý povrch a malá - palubovka).
U tělocvičen jsou žákům k dispozici 4 šatny se sprchami v každé šatně a sociální
zařízení v prostorách přístupové chodby k tělocvičnám.
Pro cvičení žáků venku je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem
(otevřeno 2016), asfaltové hřiště s konstrukcí na košíkovou, běžecký ovál v délce cca
200 m a doskočiště pro skok daleký.
(9) Požadavky na hygienická zařízení:
Šatny žáků jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží pavilonu C. Každý žák má vlastní
uzamykatelnou šatní skříňku. Celkový počet šatních skříněk je 276.
Počet a kapacity WC jsou dostačující, jsou umístěny v každém pavilonu školy.
(10) Využívání zařízení pro jiné aktivity:
Obě tělocvičny jsou po výuce využívány veřejností a spolky k provozování
sportovních aktivit. Některé sportovní kroužky v tělocvičně jsou vedeny vyučujícími
2

nebo vychovateli školní družiny. Dále škola spolupracuje s SVČ Šipka Kroměříž,
které vede kroužky florbalu, zumby a sportovních aktivit. V odpoledních hodinách
jsou vedeny v tělocvičnách v zimních měsících kroužky fotbalistů, cyklistů, dračích
lodí, taekwonda, parkuru a taneční kroužky.
V odpoledních hodinách pronajímá škola část prostor, včetně společenské místnosti,
ZUŠ Otrokovice, která vede předměty z oblasti hudebního a výtvarného oboru.
V rámci své doplňkové činnosti vaří škola i pro cizí strávníky.

III.

Organizace vyučování

(1) Příchod do školy:
Budova školy je přístupná od 7:25 pro všechny žáky. Příjezdy autobusů ze spádových
vesnic na autobusovou zastávku do Kvasic jsou v rozmezí 7:20 -7:25.
Do ranní družiny mohou žáci přijít od 6:15 do 7:00. Ke vstupu a odchodu ze školy
žáci používá hlavní vchod.
(2) Délka vyučování a přestávky:
Začátek a konec hodiny je oznamován hudbou. Vyučovací hodiny a přestávky jsou
stanoveny s ohledem na dojíždějící žáky takto:
1. hodina
7:45 - 8:30
přestávka: 10 minut
2. hodina
8:40 - 9:25
přestávka: 20 minut
3. hodina
9:45 - 10:30
přestávka: 10 minut
4. hodina
10:40 - 11:25
přestávka: 10 minut
5. hodina
11:35 - 12:20
přestávka: 10 minut
6. hodina
12:30 - 13:15
přestávka: 5 minut
7. hodina
13:20 - 14:05
přestávka: 5 minut
8. hodina
14:10 - 14:55
(3) Předměty:
Počet hodin v jednom sledu je maximálně 6. V rozvrhu jsou (dle možností školy)
řazeny do prvních vyučovacích hodin předměty naukové, v pozdějších hodinách a
odpoledne předměty výchovné.
(4) Stravování a pitný režim:
Ve škole je vlastní školní jídelna s vývařovnou. Pro žáky a zaměstnance školy je
stanoveno vydávání obědů v rozmezí od 11:00 do 13:45 v prostorách školní jídelny.
Strava pro cizí strávníky je vydávána od 10:30 do 11:00 ve zvláštních prostorách do
přepravních nádob. V prostorách školní jídelny jsou k dispozici várnice s čajem,
případně šťávou.
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je
vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota nástěnného teploměru v místnostech
určených k trvalé činnosti vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno
jiné náhradní opatření pro žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění
pitného režimu. V tomto případě jsou pro žáky i zaměstnance připraveny k dispozici
várnice s čajem, případně šťávou v prostorách školní jídelny.
Doplňkové občerstvení je řešeno školním automatem Happysnack, který je umístěn ve
vstupním prostoru školy. Automat obsahuje mléko a mléčné výrobky, ovocné šťávy a
ovocné tyčinky, müsli tyčinky, křupinky a jiné. Druhým automat ve vstupním prostoru
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obsahuje ochucené a neochucené nápoje Bonaqua. Oba automaty a výrobky v nich
splňují platnou legislativu.
Škola je zapojena do dvou projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
(5) Pohybová výchova:
Týdenní časová dotace hodin tělesné výchovy jsou 2 hodiny. Žáci 7. - 9. ročníku mají
možnost volby 2 hodin týdně volitelného předmětu Atletika.
Výuka plavání probíhá ve 3. a 4. ročníku a je zajišťována Plaveckou školou v
Kroměříži.
V 7. ročníku je pro žáky školou organizován lyžařský výcvik. Ve 4. nebo 5. ročníku je
organizována pro žáky škola v přírodě.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány převážně na 1. stupni přímo do výuky. Během
přestávek využívají žáci prostorné chodby k neřízené pohybové aktivitě pod dohledem
pedagogických pracovníků. Na 1. stupni jsou pro pohybovou aktivitu žáků instalovány
na chodbách basketbalové koše.
(6) Režim práce s počítačem:
Ve škole je k dispozici 1 specializovaná počítačová učebna pro výuku maximálně 24
žáků. Počítače jsou neustále modernizovány a obnovovány a učebna je vybavena
nastavitelnými židlemi.
Samostatný povinný předmět informatika je zařazen do 5. a 6. ročníku v rozsahu 1
hodina týdně. Ostatní vyučující mají možnost docházet v rámci výuky jiných předmětů
do této specializované učebny. Většina běžných tříd včetně některých odborných
pracoven je vybavena počítačem s interaktivní tabulí.
(7) Pracovní vyučování, práce na pozemku:
V 6. ročníku je zařazen povinný předmět pracovní činnosti (dílny), který probíhá v
odborných dílnách v prostorách školy. Časová dotace tohoto předmětu je 1 hodina
týdně. V 7. a 8. ročníků je zařazen povinný předmět pracovní činnosti (pozemky),
který probíhá za dobrých klimatických podmínek na školním pozemku. Časová dotace
tohoto předmětu je 1 hodina týdně.
Žáci mají možnost využít k očistě po práci umývárny a sprchy v pavilonu u dílen,
osobní ochranné pomůcky jsou používány: pracovní oděv, rukavice, pracovní obuv.

IV.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

(1) Teplota vzduchu:
V denních místnostech, učebnách, pracovnách, družině a dalších místnostech určených
k trvalé činnosti je požadovaná teplota udržována v rozmezí 20 - 22 °C.
V tělocvičnách, jídelně a dalších místnostech pro krátkodobou činnost neklesá teplota
pod 18 °C.
Teplota vzduchu je v prostorách s trvalou činností kontrolována vhodně umístěnými
nástěnnými teploměry.
(2) Větrání:
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC,
školní družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně a kuchyni je zajištěna výměna
vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání
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odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.
(3) Osvětlení a ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr
osvětlení je zpravidla zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové
pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími
lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť
tabule. Ve škole je převážně použito zářivkové osvětlení. Umělé osvětlení lze použít
jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s
osvětlovacími otvory.
Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v
souladu s normovými hodnotami a požadavky.
Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším
osvětlením a mohou využívat speciální kompenzační pomůcky.

V.

Zásobování pitnou vodou

(1) Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy
provádí správce veřejného vodovodu.

VI.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

(1) Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních
náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy
přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a
výdeji vede školník na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich
účelného používání.
(2) Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel,
pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.
(3) Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu
zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu
škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je
proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.
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(4) Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (kód 20 01 08) je ukládán ve speciálních
nádobách v samostatné místnosti a je pravidelně likvidován firmou: Technické služby
Otrokovice s.r.o.
Další běžný odpad ze tříd a pracoven je umisťován do kontejneru za budovou školy,
jenž je pravidelně vyvážen na skládku firmou: Biopas Kroměříž.
Na chodbách školy se nachází 3 nádoby na tříděný odpad, na plasty. Tyto nádoby jsou
pravidelně vynášeny do kontejnerů na tříděný odpad.

VII.

Jiné

(1) Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi:
Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní
vyučující, především učitele TV.
Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se
(zdravotní stav, delší nepřítomnost).
(2) Výchova ke zdraví:
Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní
vyučující, především učitele TV.
Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a
předají rodičům.
V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se
shromažďují žáci z více tříd, či škol.
(3) Výchova ke zdraví:
Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém
vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa).
Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k
pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.
Činnost školní družiny budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí
dovolí.

VIII.

Závěrečné ustanovení

(1) Ruší se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
(2) Tato směrnice je zveřejněna na webových stránkách školy (www.zskvasice.cz), v
dokumentaci školy a je vyvěšena ve sborovně školy.

Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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