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Základní  škola  Děčín VI,  Na Stráni 879/2,  příspěvková organizace 

č.j.: 19/2019-V    

 

 

počet příloh:   0 

Směrnice 
Provozní řád 

Účinnost od: 

 

1. 9. 2019 

 

názvy příloh:     

 

Obecná ustanovení 
Tato směrnice shrnuje základní specifika školního provozu základní školy s ohledem  na vybavení školních budov a 

okolí školy (tělocvična, hřiště, školní pozemek). 
Stanovuje časové rozvržení školního vyučování, pravidla pohybových aktivit, možnosti stravování a očisty. 

Provozní řád se řídí následujícími předpisy: 

- § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění  

- § 165 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění  
 

1. Základní údaje o zařízení 
 

1.1. název školy:  Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 

1.2. sídlo:   405 02  Děčín VI – Letná, Na Stráni 879/2 

1.3. telefon/fax:  412 537 133 

1.4. právní forma:  příspěvková organizace s právní subjektivitou  

1.5. IČO:   72743891 

1.6. zřizovatel:  Statutární město Děčín 

1.7. ředitel školy:  Mgr. Vít Průša (statutární orgán) 

1.8. zástupkyně ředitele: Mgr. Petra Křivánková (statutární zástupce) 

Mgr. Jitka Šolcová (zástupkyně ředitele) 

1.9. typ školy:  úplná základní škola (1.-9.ročník) poskytující základní vzdělání a vyučující dle 

vlastního  školního vzdělávacího programu  Školní vzdělávací program  pro základní 

vzdělávání  „Cesta k osobnosti“ 

1.10. kapacita:                   škola – 450 žáků, 20 učeben, další 2 učebny (1.A, 1.B) jsou v budově ŠD  

Klostermannova ul. 

dojíždějící žáci: žáci dochází do školy bez nutnosti zavádění zvláštního režimu 

(dle rozvrhu) 

1.11. zájmové vzdělávání:  ŠD – max. kapacita 200 žáků, 6 oddělení 

ŠK – max. kapacita 200 žáků; zájmové kroužky dle aktuální nabídky   

1.12. podmínky pro tělovýchovnou činnost: 

1.12.1. tělocvična - kapacita 35 žáků, prostory pro cvičení: tělocvična (parkety), vybavení tělocvičny: 

standardní vybavení (zařízení pro gymnastiku, míčové hry), hygienická zařízení: 2 šatny TV (3 

sprchy, 2 umyvadla, 2 WC) 

1.12.2.  venkovní hřiště s umělým povrchem 

1.13. další využívání školních prostor: pronájmy učeben a sportovišť k zájmovým činnostem dětí i dospělých 



2. Organizace vyučování 
 

2.1. Základní škola: 

2.1.1. začátek vyučování (zpravidla v 8:00 hod., výjimečně může být nultá hodina od 7.00 hod.) 

2.1.2. ukončení vyučování nejpozději v 15:20 hod. (pondělí – čtvrtek), 13:30 hod. (pátek) 

2.1.3. vyučovací hodina: délka 45 min. 
2.1.4. vstup a pobyt v budově školy umožněn 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním 

2.1.5. počet hodin v jednom sledu - nejvýše 6 vyučovacích hodin 

2.1.6. přestávky: zařazení v režimu po  každé vyučovací hodině, délka trvání: 10 minut, hlavní – 20 minut, 

při přestávkách je žákům umožněn pohyb v budově školy 

2.1.7. během přestávky na oběd a pobytu mimo školní budovu, není nad žáky konán pedagogický dohled 

2.1.8. jiná organizace výuky, např. exkurze, školní výlety, kurzy (délka přestávek volena podle charakteru 

činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků) 

2.1.9. ve školní budově signalizuje začátek a konec vyučovací hodiny zvukový signál – gong; žáci se také 

řídí hodinami s radiovým signálem umístěnými na chodbách a ve třídách 

2.1.10. konec vyučování vyhlašuje vyučující pedagog dle aktuálního rozvrhu. 

2.2. Školní družina: 

2.2.1. využití: převážně 1. – 5. třída 

2.2.2. ranní družina: 6.00 až 7.45 hod. 

2.2.3. odpolední družina: 11.40 až 17.00 hod. (budova ŠD – zejména 1.-3.roč., budova ZŠ – zejména 3.-

5.roč.) 
2.2.4. pobyt venku: cca 13:00 – 15:00 hod. (dle počasí, skupiny a dalších faktorů) 

2.2.5. náplň práce – procházky v přírodě, pohybové hry, soutěže, hry na pozemku ŠD, pískoviště, dětské 

hřiště atd. 

2.2.6. přebírání žáků – identifikace vyzvedávajícího videotelefonem či osobním předáním žáka (dle 
aktuálního zápisového lístku) 

2.3. Školní klub: 

2.3.1. do školního klubu mohou být zapsáni žáci, kteří nejsou zapsáni k pravidelné docházce do ŠD, 
převážně žáci II. stupně 

2.3.2. v rámci ŠK je žákům nabízena docházka do zájmových kroužků dle aktuální nabídky 

2.3.3. kroužky navštěvují žáci po vyučování v konkrétních časech 

2.3.4. kroužky lze provozovat také v době víkendu či prázdnin 

2.4. Stravování:   

2.4.1. obědy: jídelna v Jungmannově ul. (doba vydávání obědů 12:00–14:45) 

2.4.2. doprovod žáků ŠD na obědy a také dalších žáků dle projeveného zájmu rodičů (E-ŽK) 
2.4.3. svačiny: vlastní, automat na bagety 

2.5. Pitný režim:   

2.5.1. zajištění pitného režimu – vlastní, automat na teplé a studené nápoje, dostupná pitná voda 

2.6. Pohybová výchova:  

2.6.1. zařazování hodin tělesné výchovy: 0. až 8. hodina, počet hodin v každém ročníku: 2 hodiny týdně 

2.6.2. výuka plavání: 3. a 4. ročník, místo: Plavecký bazén Staré město Děčín III, provozuje smluvně 

plavecká škola 

2.7. Režim práce s počítačem: 

2.7.1. zařazení v rozvrhu: 1. až 8. hodina, počet vyuč. hodin práce na PC doporučeno v 1 sledu: 1 až 2 

 

3. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
3.1. Teplota vzduchu: 

3.1.1. v učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je 
zajištěna teplota optimálně v rozmezí 20 až 23°C 

3.1.2. v tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16°C 

3.1.3. v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt teplota neklesá pod 18°C 

3.1.4. při vysokých venkovních teplotách sleduje vedení školy teploty v učebnách 
3.1.5. při teplotách, které převyšují 28°C, je realizován náhradní vzdělávací program 

3.1.6. při teplotách, které převyšují 26°C více jak 3 dny za sebou, je realizována změna učeben (učebny 

s příznivějšími teplotami, klimatizované učebny) nebo přistoupeno ke změně rozvrhu 
 

3.2. Větrání:  

3.2.1. všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné (okna) 

3.2.2. hygienická zázemí jsou vybaveny ventilátory 



3.3. Klimatizace:  

3.3.1. Klimatizační jednotky jsou k dispozici – učebna Čj, ICT, sborovna, chodba 1.patro a učebna Aj 

3.4. Osvětlení:  

3.4.1. všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, pro ochranu před 

oslněním jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami 

3.4.2. integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou 
používat speciální kompenzační pomůcky 

3.4.3. vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5m od horního okraje zobrazovací jednotky ve 

výši očí.   

 

4. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
4.1. Způsob a četnost úklidu a čištění: 

4.1.1. budova školy i školní družiny jsou systematicky uklízeny dle platného harmonogramu (rozpis úklidu) 

4.1.2. denní úklid: setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 

vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, za použití čistících prostředků s dezinfekčním 
účinkem umytí umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů  

4.1.3. týdenní, celkový úklid: jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfikování 

umýváren a záchodů, 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů 

4.1.4. roční celkový úklid všech prostor školy 

4.1.5. desinfekční prostředky při úklidu (WC…) 

4.2. Způsob a četnost deratizace: 

4.2.1. odborná firma min.1x ročně a dle potřeby použití přípravků k tomu vhodných  
4.2.2. kontrola školy a potenciálních míst 

4.3. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:  

4.3.1. pevné odpadky jsou v nádobách umožňující snadnou sanitaci; odpadky jsou denně vynášeny do 
kontejnerů na odpad 

4.3.2. obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem 

4.4. Požadavky na hygienická zařízení: 
4.4.1. umývárny, záchody splňují požadavky dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.  

 

 

5. Závěrečné ustanovení 
5.1. Ruší se předchozí znění směrnice č.j. 7/2016-V. 

5.2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. 

        
 

  

 
 

   

 
V Děčíně 30.8.2019                                                  Mgr. Vít Průša 

               ředitel školy   

 

 

 

 

 

 


