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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY NA ROK 2022/2023 

   

I. Základní údaje o zařízení: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace 

V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava - Dubina 

Telefon:   595 700 057 

E-mail:   kosare@kosare.cz 

IČ:   70631751 

RED IZO:  600145271    

Ředitel:  Mgr. Radka Palátová 

Zástupce ředitele: Mgr. Hana Konopásková 

Typ školy:  základní  

Zřizovatel:              Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 

       

Součásti subjektu 

Základní škola:       IZO: 102832986                  kapacita: 500   

Mateřská škola:                 IZO: 130000281                  kapacita: 104 

Školní družina:       IZO: 120100398                  kapacita: 350   

Školní jídelna:                    IZO: 102968314                      kapacita: 990      
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II. Popis školy   

Kapacita                                                         500 

1. - 9. ročník            346 

1. – 5. ročník            165 

6. – 9. ročník               181 

Průměrný počet žáků ve třídě                    19,22 

Žáci se speciálními potřebami                     42 

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Naše škola“ ve všech ročnících. 

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost 

- 2 tělocvičny o rozměru 392,5 m2 (2 nářaďovny, 4 šatny) 
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
- dětské hřiště u školy 
- travnaté velké oplocené hřiště  

 

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy 

- pronájem FOTO Report 

Učebny pavilon TV:  

-  kovo a dřevo dílna 

-  šicí dílna 

- učebna pro polytechnickou výchovu MŠ 

Tělocvičny pavilon TV: 

- Snakes Ostrava – basketbal dětí 

- FK Stará Bělá – kopaná 

- Asociace TOM Krokodýl – mažoretky 

- TJ Sokol Hrabůvka – volejbal 

- Kuča – jóga 

- Schwarzer, Nesit, Jurák, Voráč – sálová kopaná 

- Swierczek – nohejbal 

- SVČ – florbal, mažoretky 

- Volejbalová akademie Ostrava 
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- ProJudo 

- RIDERA -tenis pro MŠ  

                                                        

III. Organizace vyučování 
  

Provoz školy:                                  07:00 - 15:30 

ŠD a MŠ:                                06:00 - 16:30 

Pobyt venku je závislý na počasí. Škola disponuje velkým pozemkem, několika hřišti, 

prostorným atriem se zastřešenými altány. 

 

Pravidelně v 08:00 hodin. 

Den 0. hodina Odpolední výuka 

Pondělí 

 

 8.A, B Konverzace v Aj, Ekologická 

praktika 

9.A, B Seminář z M, Technická praktika 

 

Úterý  7.A, B, C Sportovní hry, Volejbal 

Středa  8.A, B Výtvarná výchova 
9.A, B Tělesná výchova 

Pátek 4. B   Tv (plavání)  

 

Ukončení vyučování: 

Všechny vyučovací hodiny trvají 45 minut. Výuka končí nejdříve po 4. vyučovací hodině, 

obvykle 5., 6. vyučovací hodinou, při odpoledním vyučování až 9. hodinou. 

 

Volitelné předměty:  

- Konverzace v anglickém jazyce  

- Sportovní hry                                                                                                                                             

- Volejbal 

- Technická praktika 

- Ekologická praktika                                                                                                                                    

- Seminář z matematiky                                                                                                                                         
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Způsob výuky 

Tradiční vyučování probíhá v kmenových třídách, učebnách jazyků a těchto odborných 

učebnách: 

- zeměpisná 

- chemická 

- fyzikální 

- vlastivědná/přírodovědná 1. st. 

- přírodovědná 2. st. 

- hudební 

- počítačová (2) 

- cvičná kuchyňka 

- školní dílny – dřevo, kovo a šicí dílna 

- keramická dílna 

- 2 tělocvičny  

- literární výchova (školní knihovna) 

- výuka cizích jazyků 

- výtvarná výchova 

Další specializované učebny jsou: 

- učebna pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem a pro individuální výuku žáků 

- komunitní místnost rovněž pro individuální výuku žáků a také pro další činnosti spojené s    

provozem školy 

Pedagogové také využívají k výuce téměř ve všech třídách interaktivní tabule, je zavedena 

výuka s využitím tabletů. 

Počet hodin v jednom sledu a přestávky 

Žáci 1. i 2. stupně mají v jednom sledu nejvýše 6 vyučovacích hodin. 

Přestávky mezi hodinami jsou 10-ti minutové, po 2. vyučovací hodině je přestávka 20-ti 

minutová, mezi dopolední a odpolední výukou 45-ti nebo 30-ti minutová. 

Pobyt v atriu o velké přestávce je závislý na počasí. 

Relaxační koutky: pavilon A, 2. posch.- stolní tenis, herní koberce 

                                spoj. pavilon - čítárna v učebně literární výchovy, relaxační místnost 

 

Dopolední výuka:                            Odpolední výuka:   (pro žáky, kteří končí 6. vyuč. hod.)                                             

0. hod.       07:00 - 07:45                 

1. hod.       08:00 - 08:45                  7. hod.            ---- 

2. hod.       08:55 - 09:40                  8. hod.  14:00 - 14:45              

3. hod.       10:00 - 10:45                  9. hod.  14:50 - 15:30 
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4. hod.       10:55 - 11:40 

5. hod.       11:50 - 12:35                        

6. hod.       12:45 - 13:30                  

 

Počet hodin Tv 

1. st.: 2-3/týden 

2. st.: 2 h/týden v 6. – 9. roč. 

Výuka plavání je zařazena do 4. a 3. ročníku. 

Tělovýchovné chvilky jsou součástí výuky. 

Otužování se provádí častým větráním, vycházkami a tělesnou výchovou konanou za 

příznivého počasí venku. 

Při příznivém počasí tráví žáci velkou přestávku v atriu. 

Tělovýchovná zařízení jsou pro mimoškolní aktivity využívána v rámci zájmové činnosti a 

pronájmu smluvních partnerů. 

Zájmové činnosti 

Výtvarně-pracovní (rukodělný) kroužek, Turistický kroužek, Pohybové hry - sportovky, Hra na 

flétnu, Dramatický kroužek, Logopedický, Volejbalový, Muzikohrátky, Keramický, Hra na 

Djembe (africký buben), Klub deskových her 

Režim práce s počítačem 

Práce s počítači je využívána pravidelně v hodinách informatiky (4. - 9. třídy po 1 hodině). 

Nepravidelně jsou počítačové učebny využívány v hodinách všech předmětů (vyjma Tv a Vv). 

Výuku doplňují také iPad. Počítače k výuce lze využívat také v učebně literární výchovy.  

 

Režim pracovního vyučování 

1. stupeň: 2 - 3 hodiny týdně v rámci předmětu výtvarně-praktická výchova 

2. stupeň: 1 hodina týdně 

Výuka probíhá dle učebního plánu 1. a 2. stupně v rámci ŠVP.   

Výuka Pč je zařazována v důsledku dělení převážně do okrajových hodin. 

Všechny učebny pracovního vyučování mají k dispozici pracovní pláště, umývadlo s teplou 

vodou, ručníkem a mýdlem. 

Pracím na pozemku škola nevyučuje. 
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Režim stravování včetně pitného režimu 

Stravování: 

 

Škola má vlastní kuchyň i jídelnu.  

Doba výdeje obědů je od 11:45 do 14:00 hod. pro žáky i zaměstnance školy. 

Provoz jídelny lze podle potřeby posunout. 

Jídelna nevaří pro cizí strávníky. 

Pitný režim: 

Nápoje si žáci nosí z domu. Rodiče byli na třídních schůzkách upozorněni na nutnost 

dodržování pitného režimu v době pobytu ve škole. Je zaveden i nápojový automat. 

 

IV. Další požadavky 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Vnitřní řád školy 

Školní řád dle § 30 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon je součástí provozního řádu, jakož i 

vnitřní řád školní družiny, řád školní jídelny a provozní řády odborných učeben. 

 

Evidence a registrace úrazů 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech dle Metodického pokynu MŠMT. Evidenci a registraci úrazů provádí dle § 29 odst. 

3 zákona č.561/2004 Sb. a platné vyhlášky o evidenci úrazů. 

 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Teplota vzduchu  

V denních místnostech, učebnách, odborných pracovnách a dalších místnostech určených 

k  trvalé činnosti je zajištěna teplota 20 - 22°C. 

Tělocvičny, jídelna, vestibul a další místnosti pro krátkodobou činnost mají teplotu, která 

nesmí klesnout pod 18°C. 

Kontrola teploty vzduchu je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad 

podlahou na vnitřní straně místnosti. 

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících 

dnech pod 18°C nebo při poklesu v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven.  
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Větrání   

Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů-prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určené 

k trvalé činnosti jsou přirozeně větratelné). 

Režim větrání (o přestávkách, při nepříznivých meteorologických podmínkách). 

Osvětlení 

Denní osvětlení: 

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá 

činnost tak, že celková doba má trvalý charakter je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za 

trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin. 

Stínícími prvky před okny jsou žaluzie a závěsy. 

Sdružené osvětlení a rovnoměrnost osvětlení je zajištěno. 

Osvětlení tabule: 

Podmínky pro osvětlení tabule-místní osvětlení, součástí celkového osvětlení. 

Ochrana před oslněním je zajištěna žaluziemi. 

Obrazovky: 

Umístění (v prostorech s obrazovkami jsou zajištěny podmínky zrakové pohody a je 

vyloučeno oslnění). 

V souvislosti s plánovanou změnou vytápění a větrání jednotlivých prostor školy může dojít 

na základě doporučení MZ ČR ke změnám.  

 

VI. Zásobování pitnou vodou 

Zdroj 

Veřejný vodovod. 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání je zásobováno pitnou vodou vyhovujícím požadavkům 

stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). 

Kapacitní hlediska 

Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka (vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu – je splněno. 
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VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení) 

Způsob a četnost úklidu a čištění 

Denní úklid:  

Setření navlhko; všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Za použití čisticích prostředků 

s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 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 desinfekce a deratizace      

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby-použití přípravků k tomu vhodných pro konzultaci 

s odbornými pracovníky DDD. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob. V rámci environmentální výchovy se 

na naší škole třídí odpad do předem určených nádob, které jsou umístěny na chodbách školy 

a u vrátnice.  

 

V Ostravě, 05. 09. 2022 

 

            

           ……………………………………………. 

       Mgr. Radka Palátová 

                                                                                     ředitelka školy 

 

 


