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Provozní řád školy 

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů)  

Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 

Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví.  

Provozní řád nenahrazuje školní řád. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve 

školním řádu uvedená. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  

 

I. Údaje o zařízení  

 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, p. o. 

Kavalcova 814/1;  792 01 Bruntál 

00601322 

Ředitel: Ing. Jan Meca 

Statutární zástupce: RNDr. Iva Muchová 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

 

II. Popis školy:  

Typ školy1   

Střední průmyslová škola 

 

Kapacita, počet žáků2,  

Podmínky pro vyučování (velikost učeben): 15 – 30 žáků 

Počet žáků ve třídě: max. 30 žáků 

   

Podmínky pro tělovýchovnou činnost3:  

Počet a kapacita tělocvičen: tělocvičny s kapacitou 30 a 60 žáků 

Počet a kapacita hřišť: 1 hřiště s kapacitou 60 žáků 

 

Požadavky na hygienická zařízení4,5 :  

Šatny: místnost s bezpečnostními skříňkami – jedna skříňka pro jednoho žáka 

Záchody: v 5.,4. 3. a 2. N.P. jsou záchody pro 60 dívek a 160 chlapců, jedna hygienická kabinka a pisoáry pro 

120 chlapců na jednom patře. 

Umývárny: v předsíňkách záchodů jsou umyvadla pro 120 chlapců a 80 dívek 

Šatny v tělocvičně: pro 30 chlapců a 30 dívek 

Záchody v tělocvičně: pro 160 chlapců a 80 dívek, pisoáry pro 80 chlapců 

Umývárny v tělocvičně: v předsíňkách záchodů jsou umyvadla pro 80 chlapců a pro 80 dívek 

Sprchy v tělocvičně: pro 48 dívek a 48 chlapců. 

                                           
1 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v 
konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů  
2 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v 
konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů  
3 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
4 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů  
5 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
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Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy    

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně  

 

III. Organizace vyučování6  

Teoretické vyučování:  

Začátek vyučování v 8hod., možné i v 7 hod. Ukončení vyučování nejpozději v 15:15 

Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni je 8 hodin s polední přestávkou. 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. 

Přestávky: 5 – 20 minut a délka polední přestávky je 30 minut. 

 

Praktické vyučování:  

Počty žáků ve skupině: max. 15 žáků 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. 

 

Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob:  

Dohoda uzavřená mezi ředitelem školy a fyzickou a právnickou osobou (časový rozvrh praktického  

vyučování, druh činnosti, délka, pracovní a hygienické podmínky, stravovací podmínky)  

 

Stravování:  

Školní jídelna připravuje celodenní stravování a obědy s možností výběru ze tří jídel.  

Poskytuje školní stravování žákům SPŠ a OA Bruntál, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál a žákům 

Domova mládeže, závodní stravování zaměstnancům SPŠ a OA Bruntál a cizím strávníkům v rámci 

doplňkové činnosti. 

Neposkytuje dietní jídla a stravování v době prázdnin a státních svátků.  

Výdej stravy: 

Snídaně 6:30 –   7:45 

Obědy  11:25 – 14:45 

Večeře  17:30 – 18:00 

Cizí strávníci, výdej do odnosných nádob 10:50 – 11:20. 

Pitný režim je zajištěn po celou dobu výdeje stravy. Výběr až z pěti druhů pomocí automatu a vířiče nápojů.  

Informaci o školním stravování a jídelní lístek jsou strávníkům /zákonným zástupcům/ poskytovány 

prostřednictvím vývěsky na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách www.strava.cz. 

 

Pohybová výchova:  

Zařazování hodin tělesné výchovy, počet hodin v jednotlivých ročnících  

Výuka plavání event. jiné zařazené tělesné aktivity Tělovýchovné chvilky  

 Kompenzační cvičení v hodinách. Zařazení prvků otužování.  

Režim práce s počítačem:  

Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny  

Zařazení v rozvrhu, počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu  

IV. Další požadavky  

výchova ke zdravému životnímu stylu  

1. aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech 

regionálních a celostátních  

                                           
6 Vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů  

http://www.strava.cz/
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2. způsob a forma zařazení do výuky školní řád školy2 (příloha provozního řádu) evidence a registrace 

úrazů7  

lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a 

náhlých onemocnění8  

seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání  

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu9  

Dle platné Příručky systému managementu hospodaření s energií (Směrnice SM-01) 

 

VI. Zásobování pitnou vodou  

Zdroj: Vlastní studna, veřejný vodovod  

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným 

zvláštním právním předpisem10  

Doklad o provedeném vyšetření kvality vody – datum poslední kontroly Kapacitní hlediska:Nejméně 25 l 

vody na den na 1 žáka11  

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim12  

způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní úklid:  

a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem  

b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na 

záchodech  

Týdenní, celkový:  

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

třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 

dva 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 1x 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, nebo do 

jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně 

odpovídajícím způsobem.  

                                           
7 § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v 

platném znění  
8 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
9 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
  

  
10 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
11 vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů  
12 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
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VIII. Jiné  

pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)  

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.  


