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Provozní řád školy

!. Základní údaie

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Adresa: ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál, Andělská Hora č.215; PSČ 79332. Tel./fax: 554737 03]_, Tel

554725 695, Mobi|. 603717 216 e-mail: zsandel@gmail.com

Ředitel školy, statutární orgán: lng. Radek Peňáz

Zástupce ředitele školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. lvana Ostrčilíková

2. Popis školv

Typ školy: Základní škola s integrovaným předškolním zařízením

Kapacita: 250 žáků v ZŠ,75 dětí v ŠD, ŠJ: kapacita jídelen - 400 + 400 porcí

Počet učeben: pro l. stupeň 5, pro ll. stupeň 11, počet žáků ve třídě: 1_0 - 25

Počet dojíždějících žákú: 90%

Počet učeben: pro zabezpečovány především prostřednictvím zájmových útvarů: sportovní, florbal,
chovatelský a jiné kroužky (podle zaměření vedoucích a zájmu žáků)

Pro svoji činnost tyto volnočasové aktivity využívajívšechny prostory školních budov i přilbhlých prostor včetně
školních hřišť i odborných pracoven.

Využívání školních budov a pozemků pro jiné aktivity: všechny školní budovy, především tělocvična a hřiště,

se v době mimo vyučování, včetně víkendů a prázdnin, mohou využívat:

o k pořádánísportovních turnajů v rámci okrsku i okresu

r k pronájmu pro zájemce z místních společenských organizací a zájmových spolků, cizích škol i pro jednotlivé
občany

o k pořádání kurzů a školení pro jiné zájemce

o k pořádání kulturních a společenských akcí

o k organizování různých společných činností pro žáky a 
iejich 

rodiče

Stav hygienických zaíízenízve škole je dostatečný počei záchodů, umyvadel. Jejich stav odpovídá původnímu
vybavení. Do budoucna vhodná rekonstrukce, Hygienická zařízení jsou pravidelně čištěna udržována.
Um,ývárny a záchody v tělocvičně jsou po rekonstrukci ve výborném stavu.



Stravování: pro cizí strávníky se stravování nezajišťuje. Zaměstnavatel umožní stravování (jedno hlavní
jídlo denně) důchodcům, kteří v době odchodu do důchodu pracovali v Základní škole a Mateřské
škole Andělská Hora, okres Bruntál nebo v její součásti; nebo byli zaměstnanci organizací, jejichž

nástupnickou organizacíje ZŠ a VŠ nndělská Hora

3. Orpanizace wučování (§ 1 vyhlóšky č. a8/2005 Sb. o zókladním vzdělóní):

Začátek vyučování je stanoven na 7:30h.

Ukončení vyučováníje stanoven na nejpozději v 15:00h.

Vyučovací hodina je stanovena na 45 min,

Počet hodin na l. stupnije nejvýše 6, na ll. stupni 8.

Přestávky: ]"0 min mezi hodinami, po 2. vyučovací hodině je 15 min

stravování:

Stravováníprobíhá ve vlastníjídelně, strava se pravidelně vydává od 12:00 hod do 14:20 hod

Doplňkové občerstveníve formě bufetu nebo jídelního automatu není provozováno. Pitný režim je zajištěn u oběda
formou naplněné várnice, druhy nápojů se střídají (šťáva, minerálka, čaje...).

Pohyb:

Počet hodin zařazení tělesné výchovy je: 2h týdně + 5, - 9. ročník lh RTv týdně.

Pro 1. stupeň je orga nizováno plavánív Břidličné. Důraz je kladen na zařazování kompenzačních cvičení v hodinách.
Organizovánívelkého počtu školních i mimoškolních sportovních akcípro žáky školy.

Práce s počítačem:

Ve škole jsou 2 vybavené počítačové učebny pro práci s počítači. Počet hodin lT výuky: 8

4. Způsob zaiištění vhodného mikroklimatu (vyhlóško č. 41-0/2005 Sb, o hygienických požodavcích no
prostory o provoz zařízení)

Teplota vzduchu: v každé učebně je umístěn teploměr, třídní učitel hlídá teplotu, která se pohybuje mezi20-22
"C. Zajišťuje pravidelné větrání prostor. Okna jsou opatřeny žaluziemi nebo závěsy. V tělocvičně a přilehlých
prostorách monitoruje teplotu školník, pohybuje se mezi 18-22"C.

Osvětlení: v kmenových učebnách, kde je provozována trvalá činnost (a hod a více) je zajišťováno využito přirozené
denní osvětlení. Při nedostatečném denním osvětlení je využito umělého osvětlení ze shora. Zářivky jsou
v dostatečném počtu v každé učebně. Postupně bude docházet k výměně za úsporné zářivky.

Výchova ke zdravému životnímu stylu: účast v projektech ,,Ovoce do škol". Podpora neřízeného pohybu o
přestávkách (prostor pro ping-pong, inovace zahrady). Na poradách s pedagogy se klade důraz na prevenci úrazů
žáků i zaměstnanců, Důsledná evidence úrazů do knihy úrazů, Při onemocnění žáka nebo úraze má zaměstnanec
povinnost neodkladně informovat vedeníškoly, zákonného zástupce. Seznam telefonních číSel na zákonné zástupce
má každý třídní učitel v DM software a v katalogovém listu žáka. Při hodinách tělesné rnýchovy se klade důraz na

cvičební úbor, vhodnou sportovní obuv. Při hodinách pracovních činností, chemie je nutnost používat pracovní
ochranné pomůcky, které zajistí učitel odborného předmětu nebo žák samotný.

Větrání: Všechny prostory jsou přímo větratelné,

Zdroj pitné vody: Škola je připojena předepsaným způsobem k veřejnému vodovodu města Andělská Hora
s měřitelnou spotřebou. Kapacitně zdroj pitné vody vyhovuje hygienickým požadavkům školy.



5. Další požadavkv

Evidence a registrace úrazů: Škola eviduje úrazy předepsaným způsobem. Drobná poranění i úrazy jsou evidována
v Knize úrazů. Výkonem této činnosti je pověřen pracovník školy. V případě vážnějšího úrazu je sepsán záznam o
úrazu v lnsplS.
Lékárnička první pomoci: Lékárničky jsou umístěny v ředitelně školy, ve sborovně L. a 2. st., v dílnách, školní
kuchyni a v tělocvičně školy. Léčiva podléhají pravidelné kontrole a jsou obměňována dle doby expirace.

6. Požadavkv na hvgienicko-protiepidemickÝ režim (vyhlóška č. 41-0/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory o provoz zořízenf

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních
zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně desinfekčních, vydávání a pravidelnou
kontrol u jejich používá n í zajišťuje zástu pkyně řed itele.

Úruia;e prováděn v následujícím rozsahu:
. denně vlhkým setřením všech podlah, vysypáním košů
. denně za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových mušlí a wc
. nejméně 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn na WC a desinfikováním umýváren a WC
. nejméně 2x ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
. nejméně 2x ročně celkovým úklidem všech prostor školy
. malováním průběžně ].x za dva roky, případně dle potřeby

Součástí čištění je běžná ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace jako prevence vzniku infekčních
onemocnění.

závěrečnó ustanovení
Tento provozní řád vstoupil v platnost 1,. září 2021.Zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu

V Andělské Hoře 1. 9.2021,

lng, Radek Peňáz, ředitel školy

A




