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1. Předmět vymezení:  
 Základní škola, školní družina 

 

2. Základní údaje 
 Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace 
 Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou 
 IČO: 75027712, DIČ: CZ75027712 
 Mgr. Tomáš Vindiš, ředitel školy 
 Tel: 556 736 336 
 Email: zakladni@skolasuchdol.cz 
 

Zřizovatel: 
Městys Suchdol nad Odrou 
Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou 
IČO: 00298450 
Ing. Richard Ehler, starosta 

 
 

3. Popis školy 
  

 3.1. Kapacity místností 
 

místnost druh místnosti plocha norma kapacita kapacita 

    m2 m2/1 žák žáků žáků 

        výpočet stanoveno 

3 - Relax tělocvična 69,87       

4 kmenová učebna 68,26 1,65 41,4 41 

5 kmenová učebna 67,13 1,65 40,7 40 

7 kmenová učebna 42,61 1,65 25,8 25 

21 - učebna PC počítačová učebna 69,59  2,00 34,8  34  

22 kmenová učebna 68,12 1,65 41,3 41 

23 kmenová učebna 67,19 1,65 40,7 40 

24 kmenová učebna 72,95 1,65 44,2 44 

společenská místnost učebna 68,85 1,65 41,7 41 

66 - učebna SPP učebna 67,51 1,65 40,9 40 

67 - interaktivní učebna učebna 72,51 1,65 43,9 43 

12 - učebna Př-Z odborná učebna 86,04 2,00 43,0 43 

učebna vaření učebna prac. činností 78,00 4,00 19,5 19 

19 - hudebna odborná učebna 78,00 2,00 39,0 39 

34 - učebna F-Ch odborná učebna 87,20 2,00 43,6 43 

12 vpravo kmenová učebna 63,36 1,65 38,4 38 

11 uprostřed kmenová učebna 48,75 1,65 29,5 29 

10 vlevo kmenová učebna 61,75 1,65 37,4 37 

4 - učebna Aj jazyková učebna 62,10 2,00 31,1 31 

3 - učebna, stolní tenis učebna 50,16  1,65  30,4 30  

2 vlevo kmenová učebna 62,40 1,65 37,8 37 

86 - knihovna odborná učebna 60,51 2,00 30,3 30 
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79 - multimediální uč. učebna 62,13 1,65 37,7 37 

80, 81 - ŠD 1 prostor pro zájm. vzděl. 105,08 2,00 52,5 52 

82, 83 - ŠD 2 prostor pro zájm. vzděl. 110,05 2,00 55,0 55 

84 - klub prostor pro zájm. vzděl. 45,00 2,00 22,5 22 

96 - ŠD 3 prostor pro zájm. vzděl. 48,66 2,00 24,3 24 

57 - dílny učebna prac. činností 73,53 4,00 18,4 18 

98 - keramická dílna učebna prac. činností 68,73 4,00 17,2 17 

školní jídelna   184,32       

šatny 1. supně šatny 1. stupně 160,54 0,25 642,2 642 

šatny 2. stupně šatny 2. stupně 194,60 0,25 778,4 778 

  
3.2. Aktuální počty žáků ke dni vydání provozního řádu  
 

1. třída – 29 žáků     ŠD 1 – 30 žáků 
2. třída – 27 žáků     ŠD 2 – 30 žáků 
3. A třída – 18 žáků    ŠD 3 – 22 žáků 
3. B třída – 16 
4. třída – 24 žáků 
5. třída – 12 žáků 
6. třída – 20 žáků 
7. třída – 18 žáků 
8. třída – 24 žáků 
9. třída – 21 žáků 

   
3.3. Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
 
Žáci se zdravotním postižením (aktuálně ke dni vydání provozního řádu 24) a žáci se 
zdravotním znevýhodněním (aktuálně 5) jsou integrováni v běžných třídách. V budově školy 
je specializovaná učebna pro individuální přístup k žákům v rámci speciální pedagogické péče. 

 
3.4. Dojíždějící žáci 
 

 
Otevírání budovy školy je přizpůsobeno příjezdům autobusů tak, aby žáci mohli v případě 
potřeby využít k čekání suchého a teplého prostředí šaten. Provoz ŠD  od 6:00 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dojíždějící žáci k 30. 09. 2013 30. 09. 2014 30. 09. 2015 

Kletné (3 km) 9 11 12 

Mankovice (5 km) 3 5 3 

Jeseník (6 km) 6 9 7 

jiná obec   1 

Celkem: 18 25 23 
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3.5. Podmínky pro tělovýchovnou činnost 
 

místnost druh místnosti plocha norma kapacita kapacita 

    m2 m2/1 žák žáků žáků 

        výpočet stanoveno 

stará tělocvična tělocvična 200,00 8,00 25,0 25 

nová tělocvična tělocvična 370,00 8,00 46,3 46 

šatna dívky šatna tělocvična 23,10 0,4 m lavičky  10 m 25  

šatna hoši šatna tělocvična 25,16 0,4 m lavičky 10 m 25  

3 – Relax 

Tělocvična (prostor pro 
pohybovou a taneční 
výuku) 69,87 

příležitostné 
využití     

šatna Relax šatna tělocvična 69,87 
 příležitostné 

využití     

 
Tělocvičny jsou vybaveny dřevěnými podlahami opatřenými protiskluzovou úpravou, stěny a 
tělesa topení jsou zabezpečeny. Osvětlení splňuje požadavky. Základní sportovní náčiní je 
pravidelně revidováno a uloženo v nářaďovnách.  
 
Požadované šatny, umývárny a záchody jsou zřízeny. 
 
Venkovní sportoviště tvoří travnaté plochy v okolí školy, asfaltová plocha s brankami (rizikový 
povrch) a atletické sektory (antuková běžecká dráha, pískové doskočiště pro skok daleký a 
sektor pro vrh koulí). 

    
 3.6. Kapacita pozemku 
 
 Velikost oploceného pozemku se zpevněnými i travnatými plochami činí cca 10 000 m2. 
 

3.7. Hygienická zařízení  
  
 Hygienická zařízení 

- umyvadla předsíňky záchodů nová budova dívky – počet 9, kapacita 180 
- umyvadla předsíňky záchodů stará budova dívky – počet 9, kapacita 180 
- záchody nová budova dívky – počet 12, kapacita 240 
- záchody stará budova dívky – počet 9, kapacita 180 
- hygienické kabinky stará budova dívky – počet 1, kapacita 80 
- umyvadla předsíňky záchodů nová budova hoši – počet 9, kapacita 180 
- umyvadla předsíňky záchodů stará budova hoši – počet 8, kapacita 160 
- pisoáry nová budova – počet 12, kapacita 240 
- pisoáry stará budova – počet 9, kapacita 180 
- záchody nová budova chlapci – počet 3, kapacita 240 
- záchody stará budova chlapci – počet 3, kapacita 240 

   
 3.8. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 
  

Prostory školy jsou využívány pro činnost školní družiny a školního klubu. Kroužky i akce jsou 
pořádány zejména v době po ukončení vyučování (zpravidla mezi 12:00 h a 16:00 h). 
Sportoviště školy jsou v odpoledních a večerních hodinách pronajímány (zpravidla mezi 16:00 
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h a 21:00 h). Úklid prostor je organizován tak, aby byly uklizené před začátkem vyučování 
následující den. 

 
 3.9. Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně 

 
ŠJ vaří pro cizí strávníky – doba a pravidla výdeje stravy pro cizí strávníky jsou upraveny 
v provozním řádu ŠJ. 

 
 

4. Organizace vyučování 
 
 4.1. Organizace 
  

Vlastní organizace vyučování je upravena ve školním řádu a vychází z obecně závazných 
předpisů. 

 
Do ranních hodin jsou přednostně zařazovány předměty teoretického zaměření 
M, Čj, Cj, F, Př, Z, Ch, D. 

 
4.2. Stravování 
 
Škola má vlastní vývařovnu i jídelnu v budově školy. 
 
Doba vydávání stravy a pravidla pro vydávání stravy jsou stanovena v provozním řádu školní 
jídelny. 
 
Škola nezajišťuje možnost doplňkového občerstvení. Výjimkou je poskytování ovoce žákům 
prvního stupně v rámci projektu „Ovoce do škol“. 

 
Režim stravování pro cizí strávníky je dán v provozním řádu školní jídelny. 

 

4.3. Pitný režim 
 
Pitný režim pro žáky je zajištěn 
- nápoji donesenými z domova, 
- nápoji, které jsou k dispozici ve školní jídelně vždy každý den od 9:10 do 13:20 hodin, 
- nápoji z nápojového automatu na chodbě u sborovny (je-li v provozu).  
 

4.4. Pohybová výchova 
 
Pohyb pro žáky je zajištěn 
- tělesnou výchovou v rozsahu 2 hodin týdně (včetně výuky plavání, lyžařského kurzu a 

výuky netradičních sportů), 
- protahovacími a kompenzačními aktivitami v průběhu výuky (na prvním stupni minimálně 

2x denně, na druhém stupni dle potřeb a únavy), 
- neřízenými pohybovými a sportovními aktivitami o přestávkách (stolní tenis, skákací 

panák, atp.). 
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4.5. Režim práce s počítačem 
 
Žáci pracují s počítači  
- hromadně v počítačové učebně, 
- jednotlivě (namátkově) v prostorách školní knihovny nebo na přenosných počítačích 

v různých odborných učebnách. 
 

Počítačová učebna je zatemnitelná, osvětlení lze regulovat pomocí postupného rozsvěcování 
zářivkových svítidel. Pracoviště jsou vybavena polohovatelnými židlemi. 
 
Výuka na počítačích v rámci předmětu práce s počítačem probíhá maximálně ve dvou 
vyučovacích hodinách po sobě. Dále je počítačová učebna využívána příležitostně dle náplně 
jednotlivých předmětů, vždy však tak, aby práce u počítače nepřekročila 2 vyučovací hodiny 
v jednom sledu a 3 vyučovací hodiny denně. 

 

5. Další požadavky 
 
 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

- se uskutečňuje v rámci výuky dle ŠVP; v 6. a 9. třídě je zařazen předmět výchova ke 
zdraví, do dalších předmětů jsou témata o zdravém životním stylu zařazována v rámci 
mezipředmětových vztahů a průřezových témat, 

- škola podporuje aktivity projektové a programové aktivity na podporu zdravého 
životního stylu. 

 
Školní řád i provozní řády jednotlivých součástí školy jsou zpracovány s ohledem na zdravý 
životní styl. 
 
Evidence a registrace úrazů vychází z obecně závazných předpisů 
- kniha úrazů je k dispozici ve sborovně, 
- úrazy vyžadující elektronickou evidenci se evidují a registrují na sekretariátu školy. 
 
Místa pro poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů 
- sborovna, 
- kabinet Tv. 
 
Lékárnička je k dispozici na místech pro poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů a dále  
- ve cvičné kuchyni, 
- v přenosné verzi na dalších potřebných místech. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou žákům školou poskytovány, v případě potřeby si 
je žáci nosí dle pokynu vyučujících nebo v souladu s řády pracoven z domova. 
 
Osobních ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance jsou poskytovány v souladu se 
zpracovanou směrnicí pro poskytování OPP. Seznam je každoročně kontrolován, případně 
doplňován. Agendu vede hospodář školy, který zajišťuje nákup, evidenci a přidělování OPP. 
Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou žákům poskytovány.  
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6. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 

6.1. Teplota vzduchu 
 

Topení v budově vychází z následujících požadovaných hodnot. 

místnost minimální teplota doporučená teplota maximální teplota 

učebny, pracovny a 
další místnosti určené 
k dlouhodobému 
pobytu 

20°C 22°C 28°C 

tělocvičny 18°C 20°C 28°C 

šatny 20°C 22°C 28°C 

sprchy 24°C   

chodby, záchody 18°C   

 
Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí přesahovat 3°C. K orientačnímu 
měření se používá nástěnný teploměr s přesností 0,5°C, který se neumisťuje na stěny s okny a 
stěny na které dopadá přímé sluneční záření.  
  
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících 
dnech po sobě následujících dnech pod 18 st. C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto 
učebnách v jednom dni pod 16 st. C musí být provoz školy zastaven. 

 
6.2. Větrání: 
 
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy (učebny, šatny, WC, školní 
družina, atd) jsou přímo větratelné.  
 
Větrání v učebnách a na chodbách se uskutečňuje 
- za příznivého počasí trvalou obměnou vzduchu pomocí větracích (výklopných) oken, 
- za nepříznivého, studeného a mrazivého počasí rychlým nárazovým větráním otevřením 

většího počtu oken o přestávce (za přítomnosti zaměstnance školy), 
- za nepříznivých klimatických podmínek s vysokým obsahem smogu bude větrání 

prováděno jen v nejnutnějším rozsahu.  
 
Větrání v tělocvičnách je podpořeno výškově rozdílnými větracími okny s ovládáním 
z podlahy. 

 
6.3. Osvětlení: 
 
Denní osvětlení  
- ve všech prostorách určených k trvalé činnosti žáků (i v prostorách, kde se střídá 

krátkodobá činnosti tak, že celková doba má trvalý charakter), trvalá činnost je činnost 
delší 4 hodin, 

- převažující směr osvětlení zleva, 
- koeficient denní osvětlenosti 0,5% – 2,0%, 

- před okny stínící prvky (v učebnách žaluzie, v učebnách s videotechnikou navíc částečné 
zatemnění).   
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Sdružené osvětlení 
- při nedostatečném denním osvětlení se použije doplňující umělé osvětlení, 
- pro žáky se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke 

specifickým potřebám žáků, 
- doplňující denní osvětlení zajištěno zářivkovými svítidly umístěnými rovnoběžně 

s okenními otvory, žárovkové osvětlení použito ve školní dužině a školní knihovně. 
 

Rovnoměrnost osvětlení 
- denního bočního osvětlení s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,2, pro ostatní 

zrakové činnosti nejméně 0,15. 
- umělého osvětlení v prostorách s trvalou činností žáků nejméně 0,65, v prostorách 

s krátkodobým pobytem nejméně 0,4. 
 

Osvětlení tabule 
- ve všech učebnách vybavených tabulemi, 
- součástí celkového osvětlení se stejnou úrovní jako osvětlení pracovních míst. 
 

Ochrana před oslněním 
- žaluzie proti přímému slunečnímu svitu ve všech učebnách a denních místnostech, 
- v učebnách s videotechnikou navíc manuální zatemnění pomocí stahovacích rolet, 
- povrchové úpravy vnitřních ploch omezují možnost oslnění odrazem. 
- minimální použití lesklých povrchů, 
- doplňující umělé osvětlení umožňuje regulaci postupným zapínáním svítidel umístěných 

rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 
 

Obrazovky 
- v prostorech s obrazovkami dbát na zajištění podmínek zrakové pohody a vyloučit 

oslnění, 
- obrazovky umístit zády k osvětlovacím otvorům, pokud ne tak v případě potřeby je nutno 

zajistit stínění, 
- používat především obrazovky s omezenou odrazností světla, 
- dodržovat správnou vzdálenost očí od obrazovky (minimálně 50 cm od horního okraje 

obrazovky ve výši očí – optimální vzdálenost je 60 cm), 
- úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek nesmí snižovat 

kontrast na obrazovkách, v běžných případech je vyhovující osvětlenost 200 – 300 lx. 
 

7. Zásobování pitnou vodou 
 
Zdroj 
- veřejný vodovod. 
 

Kapacitní hledisko 
- množství spotřebované vody není limitováno (je k dispozici požadovaných 25l). 
 

8. Požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim 
 
Způsob a četnost úklidu a čištění 
- denní úklid 

o setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, 
klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, 
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o za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, 
záchodových mís, sedátek na záchodech, 

- týdenní, celkový 
o jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 

umýváren a záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a 
svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva až tři 
roky malování, v případě potřeby ihned. 

- pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. 

 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace 
- profylakticky 1 x 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, 

případně do jednorázových plastových obalů,  
- tříditelný odpad se ukládá zvlášť (plastové obaly, papír, atd.), 
- likvidace odpadu je zajištěna odbornou firmou. 

 
9. Závěr 

 

Tento prozní řád základní školy je platný a účinný od 15. 03. 2016. 
Účinností tohoto provozního řádu se ruší provozní řád základní školy ze dne 06. 01. 2005.  
 
 
 

 
 
Mgr. Tomáš Vindiš, ředitel 

 
 
 

 
 
 
 


