
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod 

tel.569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz, web. stránky: www.zswolkerova.cz 

 

 

Provozní řád 
 

dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. 410/2005 Sb. o podmínkách 

provozu školských zařízení 

 

I. Údaje o zařízení   (adresa, telefon, IČO, ředitel,zástupce) 

 

Název školy, sídlo, právní forma: 

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod 

příspěvková organizace 

IČ: 70910987 

IZO: 600086682 

 

Zřizovatel školy: 

Obec Havlíčkův Brod 

právní forma: obec 

IČ: 00267449 

Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

Ředitelka školy: 

Mgr. Miloš Fikar 

e-mail: milos.fikar@zswolkerova.cz 

 

Součásti školy: 

Základní škola, sídlo Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod, IZO: 102 006 458 

Mateřská škola, sídlo Na Svahu 3049,  Havlíčkův Brod, IZO: 107 580 713 

Mateřská škola, sídlo Husova 2119,  Havlíčkův Brod, IZO: 107 580 713 

Školní družina, sídlo Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod, IZO: 117 000 221 

Školní klub, sídlo Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod, IZO: 150 008 414 

Školní jídelna, sídlo Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod,  IZO: 150 005 504 

Školní jídelna – výdejna, Husova 2119 Havlíčkův Brod, IZO 181 112 060 

 

Datum zařazení do sítě škol: 

1. září 1996 

 

Cílová kapacita školy, jejích součástí: 

Základní škola – kapacita 761 žáků 

Mateřská škola – kapacita 73 dětí¨ 

Školní družina – kapacita 322 žáků 

Školní klub – kapacita 30 žáků 

Školní jídelna – kapacita 1065 stravovaných 

Školní jídelna - výdejna – kapacita 19 stravovaných 

 

Počet učeben 1.st. – 15, II.st.- 15, odborných  - 7, tělocvičny – 2 

Učebna 60 m2, jazyková 36 m2, velká tělocvična 200 m2, malá tělocvična 140 m2. 

mailto:sekretariat@zswolkerova.cz
http://www.zswolkerova.cz/


 

 

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin 

- druh aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a prázdnin – školní hřiště, březen -       

  listopad - viz provozní řád školního hřiště 

- stravování cizích strávníků ve školní jídelně – ANO v rámci volné kapacity  

- zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče –nepravidelně  

 

II. Režimové požadavky jednotlivých součástí školy 
 

A) Základní škola           

a) Provoz týkající se aktivit určených žákům - od 6:15 do 17:00 hod. 

b) Dojíždění žáků 

- maximální vzdálenost – do 30 km 

- druh dopravy – autobusové linky, individuální doprava 

- časový údaj – příjezd ráno dle jednotlivých linek., odjezd taktéž. 

c) Začátek vyučování v 8:510 hod. 

d) Ukončení vyučování do 16.00 

e) Vyučovací hodina 

- délka trvání – 45 minut 

- způsob výuky – výuka probíhá ve třídách, odborných učebnách 

f) Frekvence střídání pracovních míst při výuce: většinu času tráví žáci ve své kmenové 

třídě, na výchovy se přesunují do učeben k tomu účelu vybavených. Své pracovní místo ve 

třídě střídají podle momentální situace vyplývající z aktuálních potřeb výchovně vzdělávacího 

procesu i potřeb samotného dítěte, pokud je to možné.  

g) Přestávky 

- zařazení v režimu - malé přestávky 10 minut, velká zařazena po 2. vyučovací hodině v trvání 

20 minut 

- možnost pobytu venku – v případě příznivého počasí lze velkou přestávku trávit venku 

- relaxačních koutky jsou umístěny v přízemí – hala školy a na chodbách jednotlivých budov 

h) Režim práce s počítačem 

- zařazení v rozvrhu – nepravidelně – podle náplně vyučovací hodiny 

- počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu – nikdy ne víc než 1 vyučovací hodina 

i) Režim pracovního vyučování 

- zařazení – dle rozvrhu 

- délka trvání v jednom sledu – 1 vyučovací hodina 

- používání osobních ochranných pracovních prostředků – děti si nosí z domova vlastní oděv 

umožňující volný pohyb, zároveň počítáme  s možností ušpinění při VV. P.č. a některých 

aktivitách ŠD 

j) Režim práce na pozemku 

dle rozvrhu jednotlivých tříd, při příhodném počasí – práce pěstitelské 

k)Režim stravování včetně pitného režimu 

Stravování 

- způsob zajištění oběda – vlas5tní jídelna 

- doba vydávání oběda (od 11:40 do 14:00) – pro žáky školy 

- projekt Mléko a Ovoce do škol 

- režim školních svačin : po 2. vyučovací hodině.  

- doba vymezená pro konzumaci oběda žáka – viz doba výdeje 

- možnost stravování – ve vlastní jídelně 



Pitný režim 

- zajištění pitného režimu – žáci nosí vlastní nápoje, učitelé umožňují konzumaci i v době 

vyučování, pokud to umožňuje výuka, dále mají žáci možnost odebírat mléko v rámci státem 

dotované akce Mléko do škol  

- druh nápojů – vlastní + možnost mléka (- frekvence podávání a způsob – mléko 1x denně o 

velké přestávce 

- manipulace s nápoji – nápoje jsou trvanlivé, distribuci zajišťuje vedoucí šk. jídelny 

l) Podmínky pohybové výchovy 

Počet a kapacita tělocvičny – 2 tělocvičny.  

Prostory pro cvičení – školní multifunkční hřiště 

Vybavení tělocvičny – standardní 

Hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení šaten  - WC pro chlapvce a dívky, 

hygienická kabinka pro dívky, sprchy pro chlapce a dívky. 

Zařazování hodin tělesné výchovy – dle rozvrhu jednotlivých říd 

Počet hodin v jednotlivých ročnících – podle vzdělávacího programu 2 vyučovací hodiny 

v každém ročníku 

Harmonogram hodiny – hodiny TV jsou zařazeny 2x v týdnu po 1 vyučovací hodině  

Výuka plavání, podmínky výuky – plavání zajišťuje smluvně Plavecká škola, probíhá 

v krytém bazénu Havlíčkův Brod 

Tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách je zařazováno dle potřeb dětí 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě – žáci mají možnost trávit přestávku 

v relaxačních koutcích, popř. u pingpongového stolu v přízemí. 

Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu – volně přístupné multifunkční 

hřiště březen – listopad včetně sobot, nedělí a státních svátků 

m)Další požadavky:  

výchova ke zdravému životnímu stylu - v rámci výuky, průřezových témat, 

mezipředmětových vztahů, činnosti ŠD a mimoškolních akcí 

školní řád - je vypracován v souladu s platnou legislativou (školským zákonem), je součástí 

povinné dokumentace školy 

evidence a registrace úrazů - probíhá v souladu s platnou legislativou, úrazy jsou zapisovány 

do knihy úrazů, zdůrazňována prevence vzniku úrazů, žáci školy i její pracovníci jsou řádně 

proškoleni v oblasti BOZP 

lékárničky - jsou umístěny v budovách ZŠ,MŠ, ŠD průběžně doplňovány a obnovovány 

(sledována doba expirace) 

osobní ochranné pracovní prostředky jsou využívány a postupně obnovovány v souladu 

s požadavky na dodržování BOZP (průběžně kontrolováno). 

n)Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

Teplota vzduchu - kmenové učebny i další výukové prostory školy mají odpovídající teplotu 

s minimem ve stanoveném rozmezí, je zajištěna ochrana proti pronikání slunečního záření 

okny výukových prostor. Teplota tělocvičny, jídelny a dalších prostor pro krátkodobou 

činnost neklesá pod stanovenou min. hodnotu. Kontrola teploty vzduchu – prostřednictvím 

nástěnných teploměrů v učebnách s trvalou činností. V případě poklesu teploty vzduchu pod 

stanovené minimum po třech po sobě následujících dnech nařizuje vedení školy zastavení 

provozu školy.  

Větrání-  prostory školy určené k trvalé vzdělávací činnosti jsou přirozeně větratelné, 

dodržuje se stanovený režim větrání. 

o) Denní a sdružené osvětlení: 

V kmenových učebnách určených k trvalé činnosti žáků i v dalších výukových prostorech 

školy, kde se střídá krátkodobá činnost, je zajištěno vyhovující denní osvětlení s převažujícím 



směrem zleva a shora. Při střídání pracovních míst žáků (např. během skupinové výuky) 

převažuje směr osvětlení shora. Jsou zajištěny stínící prvky před okny. 

Sdružené osvětlení je využíváno při nedostatečném denním osvětlení, je zajištěno doplňujícím 

umělým osvětlením (zářivkami) během dne, a to v odůvodněných případech a se zřetelem 

k rovnoměrnosti osvětlení - pro zlepšení celkových podmínek osvětlení.  

Osvětlení tabulí, ochrana před oslněním - ve třídách je zajištěno dobré osvětlení tabulí – jako 

součást celkového osvětlení výukového prostoru. Ochrana pro regulaci denního osvětlení, 

zejména přímého slunečního světla je v MŠ zajištěna závěsy, situováním oken tříd školy na 

západ nevzniká potřeba dalšího zastínění 

Obrazovky -  při umístění a poloze obrazovek osobních počítačů jsou dodržovány stanovené 

zásady, vyučující při práci žáků s PC dbají na správnou vzdálenost očí od obrazovky. 

p) Zásobování pitnou vodou: 

Zdroj- Veřejný vodovod, zásobování pitnou vodou v souladu s požadavky stanovenými 

platnými právními předpisy. 

Kapacitní hlediska - je zajištěno stanovené minimum vody na den a 1 žáka, průběžně jsou 

prováděny kontrolní vyšetření kvality vody v obci. 

q)Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim: 

Způsob a četnost úklidu a čištění - prováděn denní úklid – stírání všech podlah, nábytku, krytů 

topných těles, okenních parapetů, klik apod., denní vynášení odpadků, pravidelné čištění 

koberců vysavačem. K úklidu využívány hygienicky nezávadné čisticí prostředky 

s dezinfekčním účinkem (s bezpečnostními listy) – k mytí umyvadel, mís a sedátek na WC 

apod. V rámci týdenního úklidu jsou dezinfikovány umývárny a záchody, min. 3x ročně jsou 

umývána svítidla a okna včetně rámů, dvakrát ročně probíhá celkový úklid všech prostor 

školy, 1x za dva roky (zejména v období hlavních prázdnin), v případě aktuální potřeby je ve 

školní budově zajištěno malování ihned.  

Způsob a četnost dezinfekce a deratizace - probíhá v rámci prevence a v souladu s potřebami 

školy. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace - pevné odpady jsou ukládány do 

uzavřených nádob, v příp. jednorázových úklidových akcí do plastových obalů – ty jsou 

ukládány a zneškodňovány odpovídajícím způsobem. Žáci jsou vedeni k třídění plastů a 

papíru, dále baterií a elektroodpadu  

r) Jiné: 

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) - zaměstnanci jsou v rámci každoročního 

proškolení k BOZP seznámeni s postupem při řešení případné mimořádné situace související 

s požárem apod., v každém školním roce probíhá cvičný požární poplach s nácvikem 

evakuace žáků i zaměstnanců školy.  

 

B) Školní družina           

- využití – je k dispozici všem žákům 1. – 5. ročníku školy 

- odpolední družina : doba nástupu žáků ihned po skončení vyučování, tj. od 11:35 do 16:00 

- pobyt venku : časové zařazení – v případě příznivého počasí mohou žáci využívat školní 

zahradu , délka pobytu – obvykle od 13:30 do 15:00, způsob využití pobytu venku – hry, 

odpočinkové a relaxační činnosti , využití mobiliáře hřiště  

 

 

C) Mateřská škola           

a) nástup dětí: děti přicházejí do MŠ od 6:15 do 8:30 případně dle individuální dohody, ne 

však v době od 10:00 do 11:30 – pobyt venku 

b) spontánní hra: v režimu dne zařazena v těchto časech: ráno 6:30 – 8:00,  odpoledne 14:00 –       

    až 16:00. Spontánní hra je součástí pobytu venku v době od 10:00 do 11:30 hod. 



c) činnosti dětí řízené pedagogem v režimu dne zařazeny od 8:00 – 8:45 a  

    od 9:00 – 10:00 hod. 

e) pohybové aktivity – se odehrávají v prostorách herny a školní zahrady. 

V režimu dne je pohybovým aktivitám vyhrazen čas od 8:00 – 8:45 hod, 1x v týdnu i 9:00 – 

10:00 hod. Pohybové aktivity jsou součástí i pobytu venku denně v době 10:00 do 11:30 hod. 

Relaxační a pohybové aktivity jsou zařazovány i v průběhu jiných činností, vyžadují-li to 

potřeby dětí. 

f) pobyt venku – je v režimu dne zařazen denně od  9:45 do 11:45 hod. – v případě příznivého 

počasí. K pobytu venku je využívána školní zahrada vybavená průlezkami a pískovištěm. 

V odpoledních hodinách lze venku pobývat v době od 15:15 do 16:45 hod. 

Pobyt venku je využívám v rámci všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu  biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. 

g) odpočinek, spánek. Odpočinkové a  relaxační chvilky jsou zařazovány během dne dle 

potřeb dětí. 

Spánku je v režimu dne vyhrazen čas od 12:15 do 13:45 hod. Spaní není povinné, zejména 

děti předškolního věku se mohou věnovat klidným odpočinkovým činnostem. 

h) stravování 

Příprava stravy je zajišťována ve školní kuchyni, strava je dopravována nákladním výtahem, 

používaným pouze pro tyto účely, do výdejny, kde je vydávána,(výtah prochází revizemi 2x 

ročně)   

Časový odstup mezi jídly není delší než 3 hodiny. 

V režimu dne je stravování zařazeno následovně: 

 dopolední svačinka – 8:45 – 9:00 

 oběd – 11:45 – 12:00 

 odpolední svačinka 14:30 – 15:00 

i) pitný režim – je zabezpečován školní jídelnou. Dětem jsou podávány ovocné šťávy, 

minerálky, v ranních hodinách a zimních měsících čaje – ovocné a bylinkové. Systém je 

samoobslužný.  

j) otužování – je v podmínkách školy omezeno na otužování vzduchem při pobytu venku, 

v létě sprchování a hra s vodou v bazénku, během roku plavecký výcvik v bazénu 

v Havlíčkově Brodě.. 
 

D) Školní jídelna, školní jídelna – výdejna        

Školní jídelna ZŠ zajišťuje přípravu přípravu oběda pro žáky ZŠ. 

Školní jídelna MŠ Perknov zajišťuje přípravu dopoledních a odpoledních svačinek pro děti 

mateřské školy a přípravu oběda pro žáky MŠ. 

Školní jídelna  - výdejna MŠ Husova zajišťuje výdej dopoledních a odpoledních svačinek pro 

děti mateřské školy a výdej oběda pro žáky MŠ. 

 

V rámci volné kapacity umožňuje stravování i cizím strávníkům. 

Strava pro děti MŠPerknov je dopravována nákladním výtahem určeným pouze pro tento účel 

do 1. patra, kde je ve výdejně rozdělena na jednotlivé porce a vydána. 

Strava je vydána do 2 hodin po dokončení. 

Režimové podmínky výdeje stravy: 

9:00 – dopolední svačinka dětem MŠ 

11:00 – 11:30 – výdej stravy cizím strávníkům do jídlonosičů 

11:45 – výdej oběda dětem MŠ 

11:50 – 14:00 výdej oběda žákům ZŠ 

13:45 výdej odpolední svačinky dětem MŠ 

 



III. Způsob nakládání s prádlem: 
 

Řídí se vyhláškou č. 108/2001 Sb. 

a) Výměna prádla 

Lůžkoviny se mění nejméně 1x za 21 dní 

Ručníky 1x týdně, v případě potřeby častěji 

Pyžama nosí děti MŠ na vyprání domů 1x za týden, v případě potřeby častěji. 

b) Způsob praní prádla 

Probíhá ve vlastní prádelně 

c) Způsob manipulace s prádlem 

Použité prádlo se skladuje v obalech na jednorázové použití ve vyčleněném prostoru, 

netřídí se v ubytovací části. Při veškeré manipulaci je vždy odděleno od prádla čistého. 

Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech, v čistých , uzavíratelných a pravidelně 

dezinfikovaných skříních nebo policích.  

Při přepravě je chráněno před druhotným znečištěním. 

 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě 1.1.2023  

 

Zpracoval: Miloš Fikar 

 

 


