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I.
Údaje o zařízení
Název subjektu:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

Adresa subjektu:

Chvalšiny 150, 382 08 Chvalšiny

Schválená kapacita:

ZŠ: 200 žáků

IČ: 600 84 316

II.
Údaje o využívání prostor školy a pozemků
(pokud se školy týká)
Zájmové činnosti, kroužky, sportovní využití (uveďte, jaké kroužky se v prostorách školy provozují, jedná se
především o kroužky provozované školou, nikoli o činnosti konané jiným právním subjektem)
1. doučování
2. sportovní kroužky
3. hudebně dramatické kroužky
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
a) druhy aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a svátků
1. třídní akce – nocování ve škole
2. zájmové kroužky
3. turnaje v tělocvičně, sportovní aktivity v tělocvičně
b) stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně (pokud ano, tak členění a způsob, zejména zda cizí strávníci
vstupují do prostor školy, nesmí se souběžně potkat žáci školy, s cizími strávníky)
1. ANO – výdej stravy v doplňkové činnosti od 10:45 hod do 11:25 hod
2. stravování důchodců a místních firem
c) zařazování a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče
1. třídní schůzky – rodiče s žáky (dobrovolné)
2. projekt: Těšíme se do školy pro rodiče s budoucími žáky 1. třídy
3. Vánoční, Velikonoční tvoření
d) obsazenost objektu
1. Počet žáků
2. Počet zaměstnanců (pedagogických/provozních)
3. schválená kapacita

133
25
200

III.
Režim dne
Provoz školy týkající se aktivit určených žákům (uveďte od kolika do kolika hodin je školní budova využívána
žáky školy pro potřeby výuky. Jedná se především v návaznosti na rozvrh dle právního předpisu a v návaznosti na
školní vzdělávací program.
Objekt je využíván od 7:50 hod. do 14:55 hod.
Dojíždění žáků (uveďte, zda vůbec nebo z jaké průměrné vzdálenosti žáci do školy dojíždějí)
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Maximální vzdálenost – spádová oblast školy + Ktiš, Polná na Šumavě, Květušín
Pobyt venku (časové zařazení, délka pobytu, způsob využití pobytu venku např. školní hřiště apod.)
1. školní dvůr - odpolední aktivity ŠD
2. školní hřiště – Tv, kroužky
3. travnaté hřiště – Tv, kroužky, odpolední aktivity ŠD
Výuka
Začátek vyučování v: 7:50 hodin
Ukončení vyučování včetně odpoledního v jednotlivých dnech je dán rozvrhem pro jednotlivé ročníky v návaznosti
na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení
Provoz školní družiny
1. 6:30 hod – 7:30 hod
2. 11:30 hod – 16:00 hod
Vyučovací hodina
1. délka trvání 45 minut
Způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní apod.)
1. tradiční s důrazem na aktivizující metody učení
Počet hodin v jednom sledu je dán rozvrhem v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení a
školní vzdělávací program.
Přestávky
Zařazení režimu: přestávky jsou zařazeny dle rozvrhu a v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu
zařízení
Délka trvání: Délka přestávky je stanovena v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení
Další možnosti relaxace a specifického využití přestávek (uveďte jejich popis)
1. třídy - koberec
2. chodba – pohybové činnosti
Režim práce s počítačem
Zařazení v rozvrhu: Dle školního vzdělávacího programu a potřeb jednotlivých ročníků
Počet vyučovacích hodin v jednom sledu: používání zobrazovacích jednotek je maximálně po dobu 2 vyučovacích
hodin, dále pak v návaznosti na vyhlášku 410/2005 Sb., v platném znění a nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném
znění.
Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí být umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích
otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít
takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení
zrakového úkolu. Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná, nejméně 0,5 m od horního okraje
zobrazovací jednotky ve výši očí.
Režim praktického vyučování
Zařazení v režimu: Dle školního vzdělávacího programu a potřeb jednotlivých ročníků
Počet hodin v jednom sledu: v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení a školní vzdělávací
program.
Přestávky: v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení
Možnost očisty: zajištěno v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. v platném znění
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: v případě potřeby jsou žáci vybaveni OOPP
Sportovní příprava, sportovní výcvikové a jiné kurzy
Zařazení v režimu: v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení a školní vzdělávací program.
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Mikroklimatické podmínky
Osvětlení
Místa žáků v lavicích musí být v učebnách orientována tak, aby žáci nebyli v zorném poli oslňováni jasem
osvětlovacích otvorů a ani si nestínili místo zrakového úkolu.
Pro žáky se zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je nutné zajistit denní i umělé osvětlení odpovídající
specifickým potřebám podle stupně jejich postižení
Osvětlení tabule musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení
pro vnitřní pracovní prostory. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo střešní okno), v opačném
případě musí být zakryt neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla se blíží hodnotě činitele odrazu této
stěny.
Větrání
Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být
přímo větratelné.
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod
18oC, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16oC musí
být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je
výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné
náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin
ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
vzduchotechnickým zařízením.
Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.
Pro zlepšení stavu vzduchu ve výukových místnostech je možno použít například krátkodobé intenzivní větrání
s otevřením oken (pokud to stav vnějších prostředí dovoluje) například na počátku vyučovací hodiny pouze za
přítomnosti pedagogického zaměstnance.
IV.
Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování
Způsob zajištění stravování (vlastní jídelna, jiné smluvní zařízení): vlastní ŠJ
Doba vydávání oběda (od – do): 11:30 hod – 13:30 hod
Možnost doplňkového občerstvení: ovoce do škol – 1x týdně
Doba (průměrná) vymezená pro konzumaci oběda: 30 min

Pitný režim
Zajištění pitného režimu: (školní jídelnou, ŠD, vlastní…)
Druh nápojů: čaj, ovocné šťávy, ovocné džusy, mléko, kakao
Možnost frekvence podávání nápojů: dle potřeby (i během vyučování)
Instalace automatů s nápoji (počet), sortiment (pozor na kolové nápoje): není
V.
Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen: 1
Kapacita tělocvičen: dostatečná (18x30m)
Vybavení tělocvičen, hygienická zařízení, možnost očisty, vybavení šaten: povrch s měkčeného materiálu, šatny
pánské/dámské oddělené s možností očisty (umyvadlo, sprcha, WC), možnost ventilace - okna
Počet hřišť: 2
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Kapacita hřišť: dostatečná
Vybavení hřišť: špatné
Zařazení hodin tělesné výchovy: je dáno rozvrhem jednotlivých ročníků a v souladu se školním vzdělávacím
programem
Počet hodin v jednotlivých ročnících: je dán rozvrhem
Harmonogram hodiny: skladbu vlastní hodiny TV určuje vyučující za dodržení časového rozložení jednotlivých
prvků a dále určuje v případě cvičení po skupinách i místo, kde bude dána dopomoc žáky nebo přímo vyučujícím.
Výuka plavání: (vlastní bazén, jiné smluvní zařízení): PRO-SPORT Č. Krumlov – plavecký bazén (smluvně)
V případě vlastního školního bazénu je nutno se řídit Provozním řádem bazénu zpracovaného ve smyslu 238/2011
Sb. Provozní řád musí být k nahlédnutí při uzavírání smlouvy o zajištění výuky plavání apod.
Neřízená pohybová aktivita o přestávkách, školní družina (ano, ne, jak): ANO – chodby, školní dvůr, koberce
ve třídách, relaxační, protahovací, uvolňovací cvičení
Mimoškolní využití zařízení pro pohybovou aktivitu (např. hodiny určené veřejnosti, pronájem tělocvičen
různým oddílům, otevření hřiště o víkendech a odpoledních hodinách): pronájem tělocvičny dle uzavřených smluv,
turnaje o víkendech
VI.
Úklid prostor školy
Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a
záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním
umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle
návodu výrobce nebo dodavatele.
Tento Provozní řád bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu rozvrhů, časového režimu školy.
Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

Ve Chvalšinách, dne 31. 4. 2016

__________________
podpis ředitele školy

