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I. Základní údaje 

  
Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, př.organizace 

 Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí 

 telefon:   566 547 527 
         IČO: 75022915 
 ředitelka:    Mgr. Pavla Kamanová  

zřizovatel školy: Obec Dolní Heřmanice  
    594 01 Velké Meziříčí 

 
 
II. Popis školy 

 
Kapacita školy: 50 žáků 

 Podmínky pro vyučování 
 - počet učeben kmenových: 2 ( I.třída – 1.,2.,3. roč, II.třída- družina) 
 - velikost učeben:   I. třída     -    6,5 x 10 m  

      II. třída           -    8,3 x 8,4m  
 - maximální počet žáků v učebně: I. třída   -   25 
                                                                II. třída  -   25   

 Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školu 12 dětí 
      - počet dojíždějících: 2      1 

         1.ročník – 2 žáci, 2.ročník – 4 žáci, 3.ročník – 6 žáků 
 - spádová oblast: Oslava 
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Podmínky pro tělovýchovnou činnost 

Škola nemá tělocvičnu. Výuka tělesné výchovy je prováděna převážně venku 
na hřišti, které se nachází vedle školy nebo na fotbalovém hřišti za MŠ. Žáci 

chodí také běhat do „Obůrky“ vzdálené od školy asi 5 minut. Za nepříznivého 
počasí cvičí děti v hale, která byla pro tyto příležitosti upravena. Je zde 
základní vybavení: lavičky, žíněnky, švédská bedna, lana a tyče na šplh, 

gymnastický koberec, basketbalový koš a žebřiny. 
 
Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy 

V odpoledních hodinách se v budově školy realizuje zájmová činnost žáků 
formou zájmových kroužků a kurzů pro veřejnost. Využívána je také 

počítačová učebna pro žáky. Jedná se zejména o využití internetu. 
 
Vybavení školy 

Škola je vytápěna plynovým topením. V učebnách se svítí zářivkami. Podlahy 
v učebnách jsou kryty linem a kobercem, v hale je nová sportovní podlaha, 

v šatně a vstupní chodbě keramické dlaždice. Na chodbách a v I. a II. třídě 
jsou olejové nátěry, stěny WC mají do předepsané výše keramické obklady. 
V každé učebně je umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Lékárnička je umístěna 

v ředitelně. 
 
III. Organizace vyučování 

  
- začátek vyučování: 7. 30 hod. 

 - ukončení vyučování: 11.10, 12. 05 hod., 
            družina 11.15 hod. - 15.15 hod,út 12.15 – 15.15h 
 - vyučovací hodiny:  délka 45 minut 

 - přestávky:   10 minut po 1.  vyučovací hodině 
     20 minut po 2. vyučovací hodině 

         Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu hodin a režim dne vychází 
zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základní škole a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených 

vzdělávacím programem Základní škola ŠVP „ Přírodou ke vzdělávání“. Pro 
žáky se SVPU se každoročně vypracovává individuální plány a je jim 
věnována 1 vyučovací hodina týdně navíc s využitím speciálních pomůcek a 

učebních postupů, doporučených PPP. 

     

 - počet hodin v jednom sledu: 1. ročník  4 hodiny, út 5hodin 
      2. - 3. ročník 5 hodin 
 - řazení předmětů dle obtížnosti:     český jazyk 

               matematika 
                                                                anglický jazyk 
               prvouka- přírodověda 

               výchovy 
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Pohybová výchova: 

Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. Žáci v průběhu školní 
docházky absolvují v rámci TV 20 hodin plaveckého výcviku. V průběhu 

vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, 
kompenzační cviky). O velké přestávce mají žáci možnost využívat halu, 
odpočinkovou místnost, stolní tenis, chodit s učitelkou na hřiště. Vycházky a 

všestranné pohybové aktivity jsou také často zařazovány do plánu školní 
družiny.  
Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání. 

     - zařazování prvků otužování:větrání během přestávek,pohyb venku 
     

 
IV. Režimy:  
  

Režim práce s počítačem 

• Práce na počítači je zařazována průběžně ve všechn ročnících 
(nepravidelně) podle potřeby dětí. nejméně dvakrát  ročně umytí oken (včetně 
rámů) a svítidel 

• Stoly jsou dostatečně prostorné, mohou u nich sedět vždy 2žáci, 
v učebně jsou umístěny celkem 4stoly se židlemi. Žáci mohou příležitostně 

využívat i 1počítač, který je u interaktivní tabule.  
Režim pracovního vyučování 

• Hodiny jsou řazeny v rozvhu jako koncové – 4. vyuč. hodina.  

• Výuka probíhá podle osnov, na začátku školního roku jsou žáci 
seznámeni s řádem učebny a poučeni o bezpečnosti, používají pracovní oděv 
(zástěrky, trička). Učebna je vybavena umyvadlem pro provedení očisty.  
očisty.  

Režim stravování  

• K zajištění  obědů pro žáky i zaměstnance má škola jídelnu v budově 
mateřské školy. Děti převádí vychovatelka v případě potřeby vyučující.  

• Doba vydávání stravy 11.20 – 12.30h.  
Pitný režim  

• Děti si nosí vlastní pití z domova.  

• V zimním období uvaří vyučující na požádání dětem čaj.  

• Každý čtvrtek děti dostávají v rámci projektu „Mléko do škol“ 
neochucené mléko.  
Pohybový režim 

• Děti chodí pravidelně o velké přestávce ven.   

• V rámci tělesné výchovy často děti běhají a hrají různé míčové hry 
venku (k dispozici jsou 2hřiště + 1tenisový kurt).  

• Pobyt venku je hojně využíván i v zimním období (naučné vycházky 
v rámci prvouky, dopravní výchovy…… )  

• Častý pobyt venku přispívá k otužování dětí, zvýšení odolnosti 
organismu a v neposlední řadě naplňuje ŠVP „Přírodou ke vzdělávání“.  
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V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

  
V učebnách je zajištěna teplota nejméně 20 – 20°C. Teplota povrchu podlahy 

neklesá pod 19°C. Teplota vzduchu na chodbách a v místnostech pro 
krátkodobý pobyt neklesá pod 18°C. V letním období je regulována teplota 
žaluziemi, které jsou instalovány v oknech směřujících na jižní a východní 

stranu. Žaluzie jsou vnitřní, natáčecí a vytahovací. Kontrola teploty vzduchu 
v místnostech s trvalým pobytem žáků je zajištěna nástěnnými teploměry 
umístěnými ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou na vnitřní stěně místnosti. 

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách, určených k trvalému pobytu žáků 
ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C a při poklesu pod 16°C musí 

být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. 
 
 

VI. Požadavky na hygienicko- protiepidemický režim 
  

Úklid školy zajišťuje školnice. Se souhlasem ředitelky nakupuje čistící a 
desinfekční prostředky a toaletní potřeby, nutné pro provoz školy. Na 
žákovských toaletách  je k dispozici teplá voda, mýdlo - děti používají 

jednorázové papírové utěrky.  Ve školní družině a v I. třídě jsou umyvadla 
s teplou  vodou, ručníky žáků visí u umyvadel a žáci si je nosí pravidelně 
domů na vyprání. 

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce 
č.108/2001 Sb.: 

 
Denní úklid: 

• setření podlah na vlhko, okenních parapetů, nábytku, klik, rukojetí 
splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

• za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 
záchodových mís, pisoárů, sedátek na záchodech  
 

Týdenní úklid: 

• jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a 
dezinfikování umýváren a záchodů 
 

Celkový úklid: 

• nejméně dvakrát  ročně umytí oken (včetně rámů) a svítidel 

• nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy 

• jedenkrát za tři  roky malování, v případě potřeby ihned 
 
Součásti čištění: 

Dezinsekce a deratizace, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a 
výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších 
živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. 

Jedy a nebezpečné látky nejsou ve škole používány. Venkovní plochy, na 
kterých žáci tráví příležitostně volný čas, kontrolují přítomní vyučující a 

odstraňují případné znečištění nebo výskyt zdraví ohrožujících předmětů. 
Pokos trávy zajišťují pracovníci obecního úřadu dle potřeby. 
 



 

5 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Třídíme odpad - pevné odpady musí být tříděny a  ukládány do uzavřených 
nádob, denně jsou tyto mikrotenové pytle vynášeny do popelnic a celá 

nádoba je omyta vodou s přídavkem sava. 
  
 

 
VII. Závěrečná ustanovení 
 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale 
přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád je projednáván na 

pedagogické radě. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a 
periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých 
ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.  

Změny provozního řádu jsou prováděny každoročně. 
Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

 
 
V Dolních Heřmanicích,  25.8.2017                      

 
                                                                            ……………………………….
                            ředitelka školy 

 
 

 
 
 

 


