Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
739 98 Mosty u Jablunkova 750

Provozní řád
Budova Mosty u Jablunkova 750

1. Údaje o zařízení
Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Ondřej Polakovič
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Klusová
Kapacita ZŠ: 380 žáků
Kapacita MŠ: 15 dětí
Kapacita ŠD: 90 žáků
Kapacita ŠJ: 370 strávníků
Telefon: Mosty 558 367 614, Hrčava 558 331 024
IČO: 75029901, IZO: 600134008, 102092133, 119600544, 103008837, 181064588
Nepovinné předměty: Náboženství, Sportovní hry
Zájmové činnosti pro děti:
školní zájmové útvary – divadelní, rukodělný, myslivecký, zdravotnický, šachový, hra na kytaru,
mladí hasiči, OVOV, kopaná, pobočka Soukromé ZUŠ Třinec – výuka hry na klavír, dudy a
keybord.
Doplňková činnost:
Školní kuchyně nabízí v jídelně pro cizí strávníky obědy pro veřejnost v době od 11 h. do 11.45 h.
Škola pronajímá tělocvičnu (po schválení na Radě obce).
Společné akce pro děti a rodiče:
Dny otevřených dveří pro rodiče žáků 1. stupně, zimní olympiáda, školní atletické olympijské hry,
školní karneval, školní divadlo, dětské radovánky, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

2. Režim dne
Školní budova se odemyká v 7.30 h. Provoz ve škole týkající se aktivit určených žákům je od 6.30
h. nejdéle do 18.00 h.
Dojíždění dětí:
Žáci dojíždějí do školy autobusem z Dolních Mostů, ze Šanců a ze spádové školy na Hrčavě.
První ranní autobus přijíždí v 7.00 h., poslední odjezd žáků od školy je v 18.30 h.
Družina:
Na škole jsou zřízena 3. oddělení školní družiny.
Provoz družiny je ráno od 6.30 h. do 7.30 h. a od 11.25 h. do 16.00 h. Oddělení družiny vedou
vychovatelky, které pro činnost žáků využívají místnosti školní družiny, počítačovou učebnu,
tělocvičnu, sokolovnu, školní hřiště i travnaté hřiště TJ Sokol Mosty nebo travnatý prostor
koupaliště.
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Organizace vyučování:
Režim vyučování: Začátek dopoledního vyučování je v 7.55 h. a konec v 13.15 h. Odpolední
vyučování začíná v 13.45 h. a končí nejpozději v 15.15 h.
Vyučovací hodiny trvají 45 minut a na škole převládá tradiční způsob výuky. Třídní učitelé v
každém čtvrtletí přesazují žáky ve třídě tak, aby byla respektována zdravotní hlediska. Děti 1. až 4.
ročníku mají v jednou sledu nejvýše pět vyučovacích hodin, žáci 5. až 9. ročníku šest vyučovacích
hodin.
Režim přestávek: Přestávky jsou pětiminutové a desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je
hlavní přestávka, která trvá 20 minut a je určena ke svačině. O přestávkách se žáci mohou volně
pohybovat po chodbě, hrát stolní tenis a za příznivého počasí využívají i terasu školy.
Režim výuky: Výuka v počítačové učebně probíhá podle rozvrhu hodin, žáci jsou u počítačů v
jednom sledu nejvíce dvě vyučovací hodiny. K výuce žáků na škole je využíváno 8 učeben s
interaktivními tabulemi, odborná jazyková učebna, školní dílny, učebna pro výuku vaření a 2
počítačové učebny. Hodiny pracovních činností jsou zařazovány zpravidla na konec dopoledního
vyučování, trvají jednu nebo dvě vyučovací hodiny, žáci při nich používají pracovní oděv a po
ukončení výuky učitelé dbají na hygienu a očistu žáků. Žáci mají ve třídách vlastní ručníky.

3. Provoz o prázdninách
Vzhledem k dlouhodobému nízkému zájmu zákonných zástupců o zajištění provozu v době
hlavních a vedlejších prázdnin je po dobu všech prázdnin provoz školní družiny po projednání se
zřizovatelem přerušen.

4. Režim stravování včetně pitného režimu
Žáci mají ve škole možnost stravovat se ve školní jídelně po ukončení dopoledního vyučování.
Obědy v jídelně se vydávají od 11.25 h do 13.40 h. U oběda se mohou napít čaje, ovocného nápoje
nebo mléčného koktejlu. Doba pro konzumaci obědů žáků není omezena. Svačiny si nosí žáci
z domova, konzumují je ve třídě nebo v jídelně většinou o velké přestávce.
Žáci mají možnost si kupovat mléčné nápoje a jogurty v nápojovém automatu v respiriu školy.
Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol.“

5. Podmínky pohybové výchovy:
Škola má k dispozici tělocvičnu o rozměrech 17 m x 9 m, jejíž kapacita je asi 50 žáků. Vybavení
tělocvičny je standardní, u tělocvičny jsou šatny a umývárny se sprchami. Pro hodiny tělesné a
pohybové výchovy používá škola také sál sokolovny. V sokolovně není tělocvičné nářadí a slouží
především k výuce míčových her a kondičním cvičením. Kapacita sokolovny je asi 60 žáků.
Ve všech ročnících základní školy se vyučují dvě hodiny tělesné výchovy. Základní plavecký
výcvik probíhá ve 2. a 3. ročníku. Je zajištěn v Plavecké škole v Bystřici. Ve vyučovacích hodinách
zařazují učitelé podle potřeby tělovýchovné chvilky a kompenzační cviky. Škola velmi dobře
spolupracuje s TJ Sokol.
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Mnozí žáci školy jsou členy mládežnických oddílů TJ. V tělovýchovné jednotě pracují tyto
mládežnické oddíly: kopaná, odbíjená, aerobic, kulturistika, sjezdové lyžování, turistika,
horolezectví a šachy. Možnosti sportovního vyžití žáků ve škole a mimo školu jsou velmi dobré.
Venkovní hrací plochy:
Školní hřiště u staré školy má asfaltový povrch a rozměry 30 m x 15 m. Pro pohybové aktivity žáků
škola využívá také travnaté fotbalové hřiště TJ Sokol, obecní bazén s volejbalovým hřištěm před
školou a v zimním období lyžařský areál Ski Mosty.
Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující TV,
vychovatelky školní družiny, ale i ostatní vyučující zkontrolují při příchodu vizuálně čistotu těchto
ploch, případně znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel. Prohrabáním písku v pískovišti
odstraní případné nečistoty, např. střepy.

6. Pracovní podmínky
Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení a větrání.
Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku sledováním teploty, větráním, regulaci
topení, regulaci osvětlení, minimalizují osvětlení současně denním i umělým světlem, dodržováním
délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin. Sledují
přiměřenost velikosti lavic a židlí a ve spolupráci se školnicí zajišťují potřebnou výměnu.
Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad mění učitelé úhel pohledu na tabuli. Učitelé vedou
žáky ke správnému sezení a držení těla a tím přispívají k prevenci vad páteře.
V případě, že některé z dětí během vyučování projeví známky infekčního onemocnění, nebo dojdeli k mimořádné situaci – vysoká teplota, úraz – a je nutno zavolat lékařskou pomoc nebo rodiče, je
v budově základní školy pracovna hospodářky vybavena lehátkem. V této místnosti bude zajištěna
izolace dítěte a stálý dozor dospělého zaměstnance do příchodu lékaře, popř. rodiče.
Dvakrát ročně provádějí třídní učitelé ve svých třídách kontrolu vhodné velikosti lavic. Podle
potřeby vymění lavice v součinnosti s panem školníkem.
V počítačové učebně se žáci střídají podle vypracovaného rozvrhu. V těchto hodinách se kromě
práce s počítačem využívají i běžné metody výuky a doba přímé práce s PC nepřesahuje 40 minut.
Osobní ochranné prostředky jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně
kontrolován, případně upravován.
Osvětlení:
Všechny prostory sloužící k celodenní výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směrem
zleva a shora. Pro ochranu a oslnění a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena natáčecími
lamelami, které smí obsluhovat jen vyučující. Umělé osvětlení zajišťuje celkové zářivkové
osvětlení učebny a zvlášť tabule.
Větrání:
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy tj. učebny, šatny, WC, školní družina,
školní jídelna jsou přímo větratelné. V celém objektu je zákaz kouření.
Vytápění:
V učebnách, počítačové učebně, ve školní družině i v dalších místnostech je zajištěna teplota 20
stupňů C až 22 stupňů C. V tělocvičně a na WC neklesá teplota pod 16 stupňů C, v jídelně pod 18
stupňů C.
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V letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách 26 stupňů C. Tato teplota může být
překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek.
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách ve třech po sobě následujících dnech pod 18 stupňů,
nejméně však 16 stupňů C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod
16 stupňů musí být provoz pro výchovně vzdělávací proces zastaven.
V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání oken je zajištěno.
Podlaha je upravena tak, aby byla protiskluzová.

6. Údržba školy:
Pro čištění a úklid jsou stanoveny postupy, které jsou v pracovních náplních provozních
zaměstnanců. Návrhy na nákup čistících prostředků včetně dezinfekce podávají uklízečky panu
školníkovi a následně referentce školy, která zajišťuje nákup.
Úklid je prováděn v rozsahu stanoveném v náplni práce odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých.

7. Další pracovní podmínky:
Ve všech výukových místnostech je umístěno alespoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, na
sociálních zařízeních je vždy alespoň jedno umývadlo s výtokem teplé i studené vody.
Zábradlí na schodištích splňuje požadavky norem. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC. Na
chodbách a v jídelně je dlažba, případně jiný povrch hygienicky udržovatelný.
Lékárničky jsou umístěny: ve sborovně, ve školní družině, ve školní kuchyni. V ředitelně a ve
sborovnách je uložen traumatologický plán, se kterým byli pracovníci seznámeni.
Obsah lékárniček kontroluje a doplňuje dvakrát ročně zdravotník školy. Prošlé léky jsou
považovány za nebezpečný odpad a musí být ekologicky zlikvidovány.
Za nebezpečný odpad jsou dále považovány monitory, baterie a zářivky, které musí být rovněž
ekologicky zlikvidovány. Za jejich uložení a odevzdání do sběru odpovídá školník. Veškeré zjištěné
závady jsou zapisovány do Deníku kontroly a stavu BOZP , tuto knihu kontroluje školník a
zajišťuje odstranění závad. Závadu, kterou není sám schopen odstranit, nahlásí referentce školy.
Jestliže zjištěná závada přímo ohrožuje zdraví a bezpečnost žáků a dospělých, musí být nahlášena
ihned řediteli školy.

8.

Závěrečná ustanovení:

Provozní řád byl projednán se zřizovatelem a na školské radě. Provozní řád byl také projednán na
pedagogické radě. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního i periodického školení
zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné
prověrky BOZP.
Platnost: od 1.9.2017
Účinnost: od 1.9.2017
………………………………
Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy

V Mostech u Jablunkova 1.9.2017
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