
Provozní řád Základní školy a mateřské školy Studenec, okres Třebíč 

 

I. Základní údaje 

Adresa: ZŠ a MŠ Studenec, Studenec 123, pošta Koněšín, 67502 

Mobil: +420 602 126 589 

Tel.: +420 568 627 932 

IČ: 70875081 

Ředitelka: Mgr. Milada Červinčáková 

Zřizovatel: Obecní úřad Studenec 

 

 

 

II. Popis školy 

 

• Kapacita, počet žáků: 

Vyučování probíhá ve třech učebnách (velikost učeben je 9,5 m x 6,5 m a 6 m x 

6 m). 

Celkový počet žáků je 27, učebny jsou určeny pro I. Stupeň 

třída - 14 dětí (4. a 5. ročník) 

třída – 13 dětí (1., 2. a 3. ročník) 

Ve škole je jedno oddělení školní družiny – celkem 26 dětí 

 

• Podmínky pro tělovýchovnou činnost: 

Škola nemá vlastní tělocvičnu, cvičení probíhá 2x týdně v prostorách sokolovny 

a na venkovním hřišti u sokolovny. Sokolovna je smluvně pronajata obci 

Studenec. Revize a kontroly sportovního vybavení ve škole a v sokolovně je 

zajištěna firmou ROTWEN 

 

Požadavky na hygienická zařízení: 

Šatny, umývárny, záchod – kapacita a vybavení vyhovuje požadavkům hygienických 

kontrol 



 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: 

Využíváme pouze nepravidelně 

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně nemáme. 

 

 

 

 

III. Organizace vyučování: 

 

Organizace: 

Začátek vyučování 8.00 hod 

Ukončení vyučování 12.35, jednou týdně ve 13.30 (čtvrtý a pátý ročník) 

Vyučovací hodina délka 45 min. 

Přestávky (nejméně 10 min po každé hodině, během dopoledního vyučování zpravidla 

po druhé vyučovací hodině se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce nejméně 15 min) 

Počet sledu v jednom sledu (1. – 5. ročník nejvýše 5 vyučovacích hodin), jednou týdně 

6 hodin ve 4. a 5. ročníku. 

 

 

Stravování: 

Způsob stravování (vlastní jídelna s vývařovnou) 

Doba vydávání stravy (od 11.30 – 13.30 h) 

Možnost doplňkového občerstvení: ovoce a mléko do škol 1x týdně v pátek – firma 

Bovys. 

 

Pitný režim: 

Vlastní pití 

 

Pohybová výchova: 



Zařazování hodin tělesné výchovy je 2x týdně (pondělí a pátek) 

Výuka plavání: září až listopad (Plavecká škola Třebíč) 

Tělovýchovné chvilky – ano 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě – při pěkném počasí na pozemku školy 

 

Režim práce s počítačem: 

Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny – počítačový kout je 

součástí II. třídy, má 6 počítačů + 3 notebooky. 

V rozvrhu zařazena 1 hodina ITC v pátém ročníku 

 

IV. Další požadavky 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

• škola je zařazena v síti Zdravých škol podporující zdraví a každý rok zpracovává 

projekty k posilování zdravého životního stylu. 

• zařazujeme rovněž různé druhy projektového vyučování, z nichž některé přímo 

či nepřímo podporují zdravý životní styl. 

Evidence a registrace úrazů dětí – kniha úrazů. 

Lékárnička první pomoci je umístěna ve III. třídě (školní družina) a přehled 

důležitých telefonních čísel je na požárních poplachových směrnicích. 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

 

Teplota vzduchu: 

Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti 

(nejméně 20°C až 22°C). Od školního roku 2018/2019 je výměna vzduchu v učebnách 

zajištěna vzduchotechnickou jednotkou. 

Jídelna a další místnosti určené pro krátkodobou činnost - nesmí klesnout pod 18°C. 

Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu 

žáků ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu 

v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a 

vzdělávání zastaven. 

 



Větrání: 

Je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou ve všech učebnách školy. 

 

Osvětlení: 

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá 

krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno 

vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více 

hodin. 

Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé 

orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora. 

 

VI. Zásobování pitnou vodou 

 

• Zdroj: 

Obecní veřejný vodovod 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím 

požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem. 

Vyšetření kvality vody – provádí pravidelně OÚ ve spolupráci s OHS Třebíč, odběry 

vody prováděny přímo ve školní jídelně. 

 

• Kapacitní hlediska: 

Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

 



• Způsob a četnost úklidu a čištění 

Denní úklid: 

• setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, 

klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčistění koberců vysavačem 

• za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodech. Od září 2020 – se za použití dezinfekce 

čistí kliky, zábradlí a ostatní zařízení, které je každý den používáno včetně 

podlah. 

Týdenní celkový: 

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 

záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně 

celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby 

ihned. 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou 

sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly na plasty musí být ukládány 

zvlášť a zneškodňovány odpovídajícím způsobem. 

 

 

 

 

 

Ve Studenci dne 30. 8. 2020 

Mgr. Milada Červinčáková, ředitelka školy 

 

 

Tento provozní řád je platný pro Základní školu Studenec od 1. 9. 2020 

 


