
Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky, Rudice, okres Blansko
Rudice 115, 679 06 Jedovnice

Provozní řád školy

1. Základní údaje

Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice, okres Blansko,
příspěvková organizace
Rudice 115, 679 06 Jedovnice
tel:   734 385 143
IZO: 600 106 021
IČO: 68685718
Ředitel: Mgr. Klaibová Lenka
Zřizovatel: Obec Rudice

2. Popis školy

Kapacita školy: 70 žáků

Podmínky pro vyučování
Výuka se realizuje ve dvou kmenových třídách, v jedné odborné učebně (cizí jazyk, přírodní vědy a informatika)
a ve dvou místnostech školní družiny.

Ve školním roce 2021/2022:
navštěvuje základní školu: 56 žáků  

                 
  

3. Organizace vyučování
Otevření školy: v 6.45 hod. - vychovatelka
Začátek školní družiny: v 6.45 hod. 
Začátek vyučování: v 8.00 hod. (žáci se dostaví 15 minut před zahájením vyučování)

Uzamčení školy:  
Škola je stále uzamčena a  zabezpečena venkovním zvonkem s kamerou (MŠ a ŠD), během dne otevírají správní 
zaměstnanci.                                                                  

Vyučovací hodina: 
Ve škole není školní  zvonek, učitelé  mají  možnost  učit  v blocích,  zpravidla je dodržována délka vyučovací
hodiny 45 minut.

Přestávky:  
10 minut po každé vyučovací hodině , kromě 20 minutové přestávky na svačinu ( podle rozvrhu po 1. nebo 2. 
vyučovací hodině)

Dozor: 
Dle rozpisu vydaného ředitelem školy.

Konec vyučování: 
Žáky odvádí z učebny vyučující poslední hodiny dle rozvrhu.

Stravování:
Je zajištěno ve školní jídelně. Vedoucí školního stravování vypracovala provozní řád školní jídelny a organizaci
výdeje stravy, které jsou vyvěšeny ve školní jídelně.

Pitný režim:
Pro žáky je zajištěn po celou dobu vyučování čaj, který připravuje školní jídelna. 



Pohybová výchova:
Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. Žáci 1. - 4. ročníku v průběhu školní docházky absolvují
v rámci  TV 10 hodin plaveckého  výcviku.  V průběhu vyučování  jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné
chvilky (relaxační,  kompenzační cviky).  Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou také  zařazovány do
plánu školní družiny. 
Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání.
Organizuje se lyžařský výcvik, okresní atletické a míčové setkání malotřídních škol, vícedenní výlet zaměřený
na pohybovou aktivitu (procházky, míčové hry, pohyb v přírodě,..).

4.  Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

V učebnách  je  zajištěna  teplota  nejméně  20  –  22°C.  Teplota  povrchu  podlahy  neklesá  pod  19°C.  Teplota
vzduchu na chodbách a v místnostech pro krátkodobý pobyt neklesá pod 18°C. V letním období je regulována
teplota žaluziemi, které jsou instalovány v oknech směřujících na jižní a východní stranu. Žaluzie jsou vnitřní,
natáčecí a vytahovací. Kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým pobytem žáků je zajištěna nástěnnými
teploměry.  Při  poklesu  teploty  vzduchu  v učebnách,  určených  k trvalému  pobytu  žáků  ve  třech  po  sobě
následujících dnech pod 18°C a při  poklesu pod 16°C musí  být  provoz zařízení  pro výchovu a vzdělávání
zastaven. Během dne se častěji větrá.

5.  Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Úklid školy zajišťuje školnice ZŠ a uklízečka MŠ. Na žákovských toaletách je k dispozici teplá voda, mýdlo a
papírový ručník. V učebnách jsou umyvadla s teplou vodou a papírovými utěrkami. Ve třídách a u vchodů MŠ a
ZŠ jsou umístěny dezinfekční prostředky.
Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č.108/2001 Sb.:

Denní úklid:

· setření podlah na vlhko, okenních parapetů, nábytku, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem

· za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, pisoárů, sedátek
na záchodech 

Týdenní úklid:
· jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů

Celkový úklid:
· nejméně třikrát ročně umytí oken (včetně rámů) a svítidel
· nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy
· jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Součásti čištění:
Dezinsekce  a  deratizace,  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.
Jedy a nebezpečné látky nejsou ve škole používány. Venkovní plochy, na kterých žáci tráví příležitostně volný
čas, kontrolují přítomní vyučující a odstraňují případné znečištění nebo výskyt zdraví ohrožujících předmětů.
Pokos trávy zajišťuje údržbář školy dle potřeby.

6.  Závěrečná ustanovení
Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům
školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě 26. 8. 2021. Seznámení s provozním řádem tvoří součást
vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.  Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí
každoroční veřejné prověrky BOZP. 
Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

V Rudici dne 26. 8. 2021                                                                     Mgr. Klaibová Lenka, ředitelka školy
Schváleno pedagogickou radou dne 26. 8. 2021
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