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Předmět vymezení:  Základní škola (škola samostatně zřízená podle §16, odst. 9 

ŠZ pro žáky s potřebou PO) 
 

 

I. Údaje o zařízení:  Základní škola Vimperk  

   1.máje 127, PSČ 385 01 

                                   IČO   

   č. tel.:388 415 915, 730 890 663 

                                  www.zsp-vimperk.cz 

   zspvimperk@seznam.cz  

                         statutární zástupce: Ing. Petr Žuravský 

 

   Vedoucí pracovníci: 

                        pracoviště Vimperk:  Mgr. Helena Švehlová (z.ř.) 

                        pracoviště Volary:  Mgr. Soňa Tuháčková (uč) 

  

   Typ školy:   Základní škola  (ZŠ + ZŠs + ŠD)  

     rodinný, malotřídní 
 

   Pracoviště: Vimperk, 1.máje 127, 385 01  

     Volary, U Nádraží 512, 384 51 

 

       Kapacita školy:   ZŠp  102  žáků 

                                           ŠD    12  žáků 

 

http://www.zsp-vimperk.cz/


        

 

 Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek 

na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, 

zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, 

podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

Provozní řád se řídí zejména: 

- školským zákonem č. 561/2004 Sb., Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a 

poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

- zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 

- vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

- vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

- vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

- vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o předškolních zařízeních, atp. 

- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

 

 

 

 

II. Režim dne: 
      Provoz:   od 2.9.2019  -  30.6.2020 

   Provoz a organizace vyučování je podřízena dopravní obslužnosti  

      (2x odpolední vyučování) 

       Začátek vyučování:        7:45 (Vi) hod a 8:00 (Vo)      

      Konec vyučování:        14:30(Vi) hod a 14:25hod (Vo) 

      Délka vyučovací hodiny:      45 min 

      Způsob výuky:        různé formy  
     (individuální, skupinová, projektová, problémová) 
       Přestávky:        zařazeny vždy po 45 min. 

  Délka trvání:    malá - 5 a 10min.        velká - 15 min 

      Počet hod. v jednom sledu:  max. 5 vyučovacích hodin na I. stupni 

                                                            max. 6 vyučovacích hodin na II. stupni 

 Odpolední vyučování: od 13:45hod do 14.30 hod(Vi) 

     od 13:40hod do 14:25hod (Vo) 

       Režim práce na počítači:    práce s počítačem koordinuje ICT správce 

     IC technika využívána ve vyučování                                 

 Režim pracovního vyučování: 
 Pv je zařazena od 4. vyučovací hodiny V ZŠs je výuka Pv od 3. Vyuč. hodiny 



 Je dána možnost očisty - umývárna se sprchou v areálu školy. Žáci používají 

pracovní zástěry, vyučující pracovní oděv. 

 

 

 

 Režim práce na zahradě školy:  
 Práce na pozemku zařazována od 3.- 4. vyučovací  hodiny s pravidelnými 

přestávkami po 45 min. výuky. 

 Je dána možnost očisty. 

  Žáci mají vhodné pracovní oděvy, vyučující pracovní oděv. 

            

           Zájmová činnost:   nabídka DDM Vimperk 

                                                Kroužek hudební a dramatický ve škole 

                                                                                                                                                                                     

        Pracoviště praktického vyučování: 
 dílna kovo-dřevo 

 cvičná kuchyňka  

 zahrada školy 

 interaktivní místnost (pracovna Pv dívky) 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu: 

       Stravování:    SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk a ZŠ Volary 

                                    Doba vydávání oběda 11:30 – 13.30 hod. 

        Pitný režim:  Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů žáků 

                                                              

IV. Podmínky pohybové výchovy - tělesná výchova:                       

 využívání tělocvičny v areálu SŠ Nerudova 267. Tělocvična má jak šatnu, tak 

umývárnu se sprchami. Tělocvična je plně vybavena.  

 Pro atletiku je využíván lehkoatletický stadion, který je vybaven běžeckou 

dráhou, prostorem pro hody a vrhy, doskočištěm, a hřišti pro míčové hry. 

 Počet hod Tv:     ŽSs   4 hod týdně 

                                 1. - 9.p.r.  2 hod týdně 

 Zařazení hod Tv: dle rozvrhu hodin jednotlivých p.r. 

                                               Plavání je možno do výuky zařadit individuálně                                                                                                                                                      

 Cvičení v přírodě: 2x do roka (podzim a jaro)     

 Tv a PC chvilky:            zařazovány do vyučovacích hodin 

 

Pracovní podmínky 

1.Ve škole není žádné rizikové pracoviště.  

 

2..Pro  výuku  jsou  používány  místnosti,  které  splňují  požadavky  na  osvětlení,  vybavení, 

větrání,  velikost  a  vybavení. V  žádné  z  učeben  není  překročen  maximální  počet  žáků, 

daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.  

 

3..Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci se SPC 

vypracovány individuální výukové plány. Součástí těchto plánů a návrhů je seznam 

potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto pomůcek je evidován u ekonomky školy.  

 

4.Časové  rozvržení  učiva,  sestava  rozvrhu  a  režim  dne  vychází  zejména  z  ustanovení 

školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, vyhlášky 

č. 27/2016Sb.a ze zásad  stanovených  ve  školním  vzdělávacím  programu. 

 

5.Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v 

učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním 



délky  vyučovacích  hodin  a  přestávek,  zařazováním  relaxačních  chvilek  a  cvičení  do 

hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy 

a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k 

otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí  

pro  žáky  a  ve  spolupráci  se  školníkem  zajišťují  potřebnou  výměnu  za  větší velikosti. 

 

  Mimoškolní akce žáků 

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí 

akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., 

vyhláška č. 106/2001 Sb.. Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s 

účastí dítěte, prohlášení rodičů  o  zdravotním  stavu  dítěte  a  osob zúčastňujících se akce, 

poučení žáků o BOZP, pojištění. 

 

 

Ve Vimperku dne 28.8.2019      Ing. Petr Žuravský ř.š.……………………………  
        


