MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLUNÍČKO – MONTESSORI, s. r. o.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Údaje o zařízení
Název školy:

Mateřská škola a základní škola Sluníčko – Montessori, s. r. o.

Adresa:

Šrámkova14, 63800 Brno

Sídlo ZŠ:

Náměstí 28. října 16, 638 00 Brno

Telefon:

734489183

IČO:

25338790

Ředitelka:

Mgr. Radka Čáslavová

Druh školy:

základní škola

Kapacita ZŠ:

60 žáků

Kapacity ŠD:

60 žáků

Provozní doba školy:

7:00 – 17:00 hodin

Všeobecná ustanovení
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.
Provozní řád se řídí zejména:
- školským zákonem č. 561/2004 Sb.,., zejména § 29 : ”… Školy a školská zařízení jsou při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
- zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
- vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
znění vyhlášky 148/2004 Sb.

ve

- vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz
škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
- vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
- vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
- nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití
Škola může nabízet kroužky dle zájmu dětí, které jsou pro žáky školy za úplatu.
Využívání školní budovy je také pro jiné aktivity školy. Školní budova je využívána
k provozu tohoto zájmového vzdělávání.

Školní družina
Školní družina je v provozu od 7,00 hodin do 17,00 hodin.
Školní družina je otevřena pro všechny žáky I. stupně.
Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13,30 hodin do 14,30
hodin. Řadu aktivit ŠD je možno také přesunout na školní zahradu. Hrají buď volné hry dle
zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry nebo pořádají vycházky po okolí školy. Při
pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné.
Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracován v řádu školní družiny.

Režim dne žáků, příchody a odchody žáků
Režim dne je organizován v blocích, učitelé jej mohou pružně přizpůsobovat aktuálním
potřebám dětí samozřejmě tak, aby vše bylo v souladu se ŠVP a RVZ ZV. V základní škole je
dostatečně dbáno na soukromí dětí, a to jak při užívání toalet, které jsou pro dívky a chlapce
jednotlivě určeny, tak také při převlékání. Pokud mají žáci potřebu uchýlit se do klidného
místa, je jim to umožněno. Ve škole jsou věkově smíšené třídy.
Příchod žáků: do 8:20 hod, pozdější příchody (po 8:20 hod) je nutno předem hlásit. Absenci
žáka jsou rodiče povinni omluvit třídnímu učiteli před začátkem vyučování prostřednictvím
emailu či telefonicky.
Odchody žáků: rodiče si vyzvedávají žáky po vyučování, jinak dle předchozí domluvy. Žáky,
kteří docházejí do školní družiny, si rodiče vyzvedávají v předem nahlášenou dobu, jinak dle
domluvy s vychovatelem ŠD. Samostatné příchody a odchody žáků ze ZŠ jsou povoleny po
předchozím písemném souhlasu rodičů.

Vyučování
Pravidelné vyučování začíná v 8:30 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 14:00 hodin.
Provoz školy pro žáky začíná v 7:00 hodin. V této době mohou zařazovány zájmové kroužky,
doučování a další mimoškolní aktivity.
Vyučovací blok je tříhodinový.
Ve vyučovacích hodinách je stanoven způsob výuky dle Montessori pedagogiky. Do
vyučování jsou zařazovány pravidelně relaxační chvilky.

Přestávky
Přestávky jsou zařazovány pravidelně v průběhu vyučování. Učitel může přestávku zařadit
kdykoliv dle individuálních potřeb žáků Mezi dopoledním a odpoledním vyučování je
zařazena přestávka s minimální délkou 30 minut. Během této přestávky žáci docházejí na
oběd.

Režim stravování
Škola nemá vlastní školní vývařovnu. Strava připravená ve školní jídelně se přiváží do
základní školy v přepravních nádobách.
Svačiny se podávají v době od 9:30– 10:30 hodin. Pitný režim je zajištěn po celý den. Žáci si
prostírají a sami se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině,
odnáší nádobí na místo k tomu určené.
Obědy se vydávají od 12:00 – 13:00 hodin, polévky si žáci nalévají z připravených nádob
samostatně, hlavní jídlo na talíře také s dopomocí paní provozní pracovnice, žák má právo si
žádat o množství, při obědě používají všichni žáci příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí.
Všichni zaměstnanci vedou žáky k samostatnosti, nejmladším žákům se dle potřeby
dopomáhá učitel dané třídy. V jídelně jsou stanoveny žákovské služby.
Přesné podmínky stravování jsou podrobně zpracovány v ŘÁDU VÝDEJNY ŠKOLNÍHO
STRAVOVÁNÍ.
Pitný režim
Žáci mají celý den k dispozici v každé třídě či v jídelně tekutiny v plastové konvici, ze které si
mohou sami nalévat (zajišťuje dodavatel školního stravování). Mohou si také své vlastní
nápoje v uzavíratelných nádobách Učitelé vedou žáky k pití, konvice doplňuje provozní
personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové
nápoje, minerálky.
Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Všichni žáci základní školy 1x za 14 dní
dostávají ovoce či ovocné nápoje.

Pohybové podmínky školy
Prostory využívány k pohybovým aktivitám žáků: pronajatá tělocvična, školní zahrada,
vycházky po okolí, hřiště v okolí školy
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Ke cvičení a výuce TV využívá škola pronajatou tělocvičnu
nedaleko školy. Tělocvična je standardně vybavena – žebřiny, koše na košíkovou, kruhy,
šplhadla, lana, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovnách. Žákům je zde k dispozici
šatna, která je napojena na umývárnu s umývadly a sprchami. Součástí je i sociální zařízení
vybavené WC pro dívky a umývadly. Sociální zařízení pro chlapce má pisoáry a kabinky také
s umývadly.

Na pozemku školy je školní zahrada, která může být využívána v rámci přestávek, tělesné
výchovy, při projektovém vyučování dle plánu učitelů ZŠ či v rámci pobytu a aktivit školní
družiny.
Údržba školní zahrady: učitelé, vychovatelé ŠD při odchodu ze školní zahrady provedou
úklid. Hlavní úklid a údržbu zahrady provádí soukromá firma několikrát ročně.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a
pohybovou aktivitou. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku
se neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.
Výuku plavání se smluvně zajišťuje s plaveckou školou Brno, žáci se účastní plaveckého
výcviku pravidelně 1x týdně.
Pohybové chvilky jsou pravidelně zařazovány do vyučování dle potřeby a únavy žáků,
provádí se pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle
potřeby procvičení určitých partií.

Hluk
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud
jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce
budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do
budovy (doprava,) nepřekračuje hygienické limity.

Údržba školy
Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních
provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně
dezinfekčních prostředků. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich
účelného používání provádí ředitelka školy.
Úklid je prováděn v rozsahu, odpovídajícím platným normám. Jeho přesné vymezení je
stanoveno v Sanitačním řádu školy.

Pracovní podmínky
Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání,
velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou
výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.

Žáky školy jsou také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky jsou ve
spolupráci se SPC vypracovány individuální vzdělávací plány a každoročně jsou podávány
návrhy na jejich integraci.
Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky
č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky.
Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v
učebnách, dostatečným větráním, pohybem žáků o přestávkách, vhodným členěním přestávek
dle individuálních potřeb žáků, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují
žákům pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují
osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání
přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky.
Pravidelným střídáním způsobu výuky se mění umístění žáků ve třídě tak, aby nebyli unaveni,
protáhli se, ale aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke
správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých
svalových skupin.

Mimoškolní akce žáků
Pro každou mimoškolní akci žáků je určen v dané třídě pedagogický zaměstnanec školy jako
vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č. 303/1996Sb. o
školách v přírodě, vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte,
prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob
zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

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

Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní
družina – jsou přímo větratelné.

Vytápění
Ve všech prostorách školy a místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota
nejméně 20 až 22◦ C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19◦C.
V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26◦ C. K její regulaci jsou v oknech
instalovány žaluzie, je možno využívat také vzduchotechniky – klimatizace.

Vybavení školy
Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje
na začátku i v průběhu školního roku.
Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, je zde také umístěna kniha úrazů. Obsah
doplňuje pověřená osoba vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků
kontrol a požadavků vyučujících.

Jedy, nebezpečné látky
Jedovaté látky nejsou ve škole používány.
Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné
výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu
těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí okamžitě
PČR, která zajistí odstranění závad.

Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném
všem zaměstnancům školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a
periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení
je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.
2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

V Brně 31. 8. 2020

Mgr. Radka Čáslavová, ředitelka školy

