
Provozní řád
Lesní základní škola Otakárek, s.r.o.

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky
jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

Předmět vymezení:
Lesní základní škola Otakárek, s.r.o.

Základní údaje
adresa školy: Křtiny 65, 679 05 Křtiny
telefon: 602 773 649
IČ: 29269783
Red IZO: 691015791
ředitelka: Mgr. et Mgr. Zuzana Čížková
zřizovatel: Lesní základní škola Otakárek, s.r.o., Myslínova 23a, 612 00 Brno

Popis školy:
LZŠ Otakárek, s.r.o. je základní školou s 1. stupněm

Kapacita, počet žáků:
Kapacita školy: max. 30 žáků
Celkový počet žáků ve školním roce 2022/2023: 12 žáků
Počet učeben: 1
Průměrný počet žáků ve třídě: 12
Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: 0
Počet dojíždějících žáků: 12
Vzdálenost dojíždějících žáků (časové údaje): 15 - 45 minut
Kapacita školní družiny: max. 15 žáků
Celkový počet žáků zapsaných ve školní družině: 9
Počet oddělení: 1

1



Podmínky pro tělovýchovnou činnost1 :
Pronájem tělovýchovných prostor od ZŠ a MŠ Křtiny.
Využívání venkovních prostor a pobytu venku k rozvoji přirozeného pohybu.

Požadavky na hygienická zařízení2,3 :
Šatna pro žáky je vybavena lavičkou a háčky probezpečné  odložení oděvů a místy pro odložení
bot a přezůvek.
WC pro dívky je vybaveno 1 WC, odvětráno nuceně na fasádu.
WC pro chlapce je vybaveno 2 pisoáry a 1 WC kabinou.

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
V odpoledních hodinách mohou ve škole probíhat kroužky pro žáky i jiných škol.

Organizace vyučování4:

Organizace:
Začátek vyučování: v 8:45 hod.
Ukončení vyučování: nejpozději v 14.15 hod.
Vyučovací hodina: délka 45 min., využívání blokové výuky po 2 spojených hodinách

Přestávky

1. hodina 08:45 - 09:30

2. hodina 09:30 - 10:15 10:15 - 10:45

3. hodina 10:45 - 11:30

4. hodina 11:30 - 12:15 12:15 - 12:45

5. hodina 12:45 - 13:30

6. hodina 13:30 - 14:15

4 § 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů

3 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

2 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

1 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
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Stravování5:
Způsob stravování: rodiče se vzdali možnosti školního stravování, stravu zajišťují sami

Pitný režim:
Žákům je k dispozici pitná voda.

Školní družina:
Školní družina je v provozu od 12:15 hodin do 16.15 hodin dle denního rozvrhu.
Školní družina je otevřena pro všechny žáky, přednostně jsou zařazováni mladší žáci.
Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době v odpoledních hodin za dohledu
vychovatele.

Pohybová výchova:
Ve všech ročnících je do výuky zařazena tělesná výchova, a to v rozsahu 2 hodiny týdně. Povinná
výuka plavání probíhá ve všech ročnících na plaveckém bazénu. Neřízená pohybová aktivita je
umožněna denně při pobytu venku. Venkovní výuka je využita k upevňování zdravého vztahu k
pohybu, k rozvoji tělesné zdatnosti a otužování.

Režim práce s počítačem:
Dva počítače jsou součástí vybavení kmenové učebny. Jsou využívány žáky v rámci předmětu
Informatika v rozsahu 1 hodina týdně ve 4. a 5. ročníku. Ostatní žáci mohou počítače využívat k
prohloubení učiva v rámci vyučování, k vyhledávání informací a vypracovávání školních prací za
dohledu vyučujícího.

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Do výuky jsou zařazovány vzdělávací programy a projekty zaměřené na ochranu zdraví, zdravý
životní styl.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu6

Teplota vzduchu:

V učebnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota
nejméně 20 až 22◦ C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19◦C. Na toaletách teplota vzduchu
neklesá pod 16◦ C. V letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách 26◦ C. K její
regulaci jsou v oknech instalovány vnitřní natáčecí a zatahovací žaluzie. Tato teplota může být

6 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

5vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
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překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu
v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod
18◦C, nejméně však na 16◦ 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:
Všechny prostory v prostorách školy jsou větratelné. Větrání v učebnách probíhá dle potřeby v
průběhu vyučování.

Osvětlení
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je
shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena
zatahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové
osvětlení učebny. V učebnách je použito zářivkové osvětlení. Umělé osvětlení lze použít jako
doplňující pro denní světlo.

Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod
Kapacitní hlediska: Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka7

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim8

Kuchyň
Denní úklid: průběžné mytí pracovních ploch, servírovacího porcelánu, varného nádobí, náčiní,

strojů a podlah. Po ukončení pracovního týdne umýt sporáky, dřezy, odnést odpadky z
provozovny.

Týdenní úklid: umytí stěn, lednice, dveří, pracovních nástrojů dezinfekčním roztokem, vytřít

podlahy v kuchyni, skladu, chladírně dezinfekčním roztokem.

Měsíční úklid: odsunutí pracovních stolů, lednice, vymytí podlah, ometení stěn a stropů, mytí

oken, kontrola ochranných sítí a zatemnění ve skladu, vytření všech regálů, polic. Nádobí,

příbory a náčiní přemýt v dezinfekčním roztoku.

Sanitární den: dle potřeby provést dezinfekci, deratizaci, dezinfekci odborným pracovníkem.

Datum stanoví ředitelka.

8 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

7 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
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Školní družina a učebna
Denní úklid: pravidelné větrání, setření prachu, vynášení odpadků, očista podlah.

Týdenní úklid: setřít prach na stolech, židlích, vyleštit skla.

Sezónní úklid: umýt okna, otřít topná tělesa a školní nábytek. Datum stanoví 3x do roka

ředitelka.

WC
Denní úklid: umytí umyvadel, zrcadla, WC mísy, pisoárů, podlah dezinf. prostředkem, doplnění

toaletního papíru, mýdla, vynášení košů.

Týdenní úklid: umytí dveří, obkladů, dezinfekce košů na hygienické potřeby.

Měsíční úklid: umytí celého prostoru dezinfekcí.

Sanitární den: dle potřeby deratizace proti lezoucímu hmyzu. Datum stanoví ředitelka.

Společné prostory
Denní úklid: čištění a dezinfekce klik a vypínačů ve společných prostorách školy, setření
podlahy šatny ráno po zahájení vyučování a odpoledne po ukončení školní družiny.
Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického
zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele
Způsob a četnost dezinsekce a deratizace
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci
s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do
jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů a papírový odpad musí být ukládán zvlášť a
zneškodňován denně odpovídajícím způsobem.

Závěrečná ustanovení
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.

5


