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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, p.o. 

  

P R O V O Z N Í   Ř Á D  Š K O L Y _  

2019/2020 
 
dle Zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

1. Údaje o zařízení 
 

Základní škola a Mateřská škola, Olomouc, Řezníčkova 1,  

                    příspěvková organizace 

 

Telefon: 588 505 030, řed.776649679, zást. 733180876, sekret. 603873106 

 
Odloučená pracoviště: 

 Školní jídelna Olomouc, Řezníčkova 2 

o telefon: 588505048,588505049, 734570729 

          Školní budova  1- Oba stupně mimo 1.B,2.A,2.B, školní družina  

 Školní budova 2 - Olomouc, Hodolanská 4  (v této školní budově jsou 

umístěny tři třídy l. stupně  a MŠ Hodolanská 4) 

o telefon: 585 313 504 

 MŠ Purkyňova 3-   585313325, 739622722 

 MŠ Táboritů 36  -   585313698, 739622724 

 MŠ Řezníčkova  - 733180988 

 
Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát 
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková 
    
Typ školy: základní 
 
Kapacita  : 624 žáků 
 
Zájmové činnosti školy, sportovní plus zdravotní tělesná výchova, výtvarné, jazykové, 

hudební, informatika, žurnalistika, logopedie, reedukace. 

 

Tělocvična: nově vybudovaná v 11/2000, kapacita 72 žáků 

 

Stravování: Školní jídelna, kapacita 1300 jídel/1 den 
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, p.o. 

 Stravování cizích strávníků: ano                                    

9/2005 nově zrekonstruovaná školní jídelna 

 
 

II. Režim dne 

 
Provoz školy:   

8,00 - 15,10 hod. 

 

Školní družina: 

6,00 – 17,00 hod. 

 

Výdej stravy: 11,30 - 14,00 hod. 

 

Docházka žáků: Olomouc a obce do vzdálenosti 10 km od Olomouce   

                           (Bystrovany, Velký Týnec, Droždín,Samotišky, Majetín, 

                           Přáslavice, Doloplazy) 

 

Druh dopravy: autobus 

 

Školní družina: 5 oddělení, kapacita 140 žáků 

Ranní provoz: 6,00 - 8,00 hod. 

Pobyt venku denně 1 - 2 hodiny, za nepříznivého počasí pobyt v tělocvičně školy  

 

Začátek vyučování: 8,00 hod.  

Konec vyučování: dopolední vyučování 13,30 hod.   

                             odpolední vyučování 15,10 hod. 

 

Vyučovací hodina: 

Délka 45 min. 

Způsob výuky: tradiční 

Počet hodin v jednom sledu:  1. stupeň - 5 

                                   2. stupeň - 6 

 

Přestávky: zařazení v režimu po každé vyučovací hodině 



 

- 3 - 

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, p.o. 

 Délka trvání: 10 minut, velká přestávka 20 minut, polední přestávka 60 minut,  

přestávka mezi 7.a 8.vyučovací hodinou trvá 5 minut - odjezdy autobusů mimo 

Olomouc 

 

Možnost pobytu venku - polední přestávka 

 

Režim práce s počítačem: 

Výpočetní technika se využívá v mnoha předmětech. Práce na PC trvá v jednom 

sledu nejdéle 2 vyučovací hodiny. 

 

Režim pracovního vyučování:  

Zařazení: 4. - 8. vyučovací hodina 

Délka trvání v jednom sledu: 1. stupeň - 1 vyučovací hodina 

                                               2. stupeň - 1-2 vyučovací hodiny 

Přestávka 10 minut 

Možnost očisty: dílna - umyvadlo, ručník 

                         

 
Mikroklimatické podmínky 

Osvětlení 

Místa žáků v lavicích musí být v učebnách orientovaná tak, aby žáci nebyli v zorném 

poli oslňováni. Osvětlení tabulí musí odpovídat normovým požadavkům české 

technické normy. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno) 

 

Větrání 

Prostory musí být přímo větratelné. 

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách ve třech po sobě následujících dnech pod 

18°C, ne však méně než 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách 

v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení zastaven. 

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální teplota vzduchu je vyšší než 

30°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření s možností 

pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.  

Pro zlepšení stavu vzduchu ve výukových místnostech je možno použít např. 

krátkodobé intenzívní větrání s otevřením oken, např. na začátku vyučovací hodiny, 

ale pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. 
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, p.o. 

  
 

III. Režim stravování včetně pitného režimu 
                      
Stravování: Způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna 

Doba vydávání oběda: 11,40 - 14,00 hod. 

Režim školních svačin: žáci nosí vlastní svačiny, možnost dovezení a zakoupení ve 

škole, konzumace o velké přestávce 

Doba vymezená pro konzumaci oběda 20 - 30 minut 

Cizí strávníci: vyhrazené stoly, čas vyhrazený pro cizí strávníky 11,00 – 11,30 hod. 

Pitný režim: zajištění pitného režimu, žáci si nosí vlastní pití - čaj, džusy, aj. 

školní mléko  

frekvence a podávání: během přestávek 

 

                                                

IV. Podmínky pohybové výchovy 
  

Počet a kapacita tělocvičny: 9. 11. 2000 otevřená nově zrekonstruovaná tělocvična 

350m2 

Prostory pro cvičení- tělocvična, školní hřiště 

Vybavení tělocvičen- hygienické zařízení - sprchy, umývadla - teplá, studená voda, 

sociální zařízení 

Počet a kapacita hřišť - basket, malá kopaná 

 Zařazování hodin Tv - ponejvíce od 2. vyuč. hod. 

Počet hodin Tv v ročnících - 2 hodiny týdně 

Harmonogram hodiny - dle osnov Tv 

Výuka plavání - 2. a 3. ročníky - Plavecká škola Olomouc 

Kompenzační cvičení probíhá individuálně  

Přestávky jsou částečně využívány k pohybové aktivitě 

Zařazování prvků otužování - během plaveckého výcviku a LVVZ 

 Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu -  

- pohybové hry, taneční kurz,  

- TJ Hodolany - kopaná 

- SOKOL 

- aerobik, odbíjená, florbal 

Provoz tělocvičny 8,00 - 21,00 hod. - pondělí - čtvrtek    

                              8,00 - 18,00 hod. pátek  
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, p.o. 

  
 

V. Úklid prostor školy 
 
Úklid školy se provádí: 

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním 

vysavačem 

b) denně vynášením odpodků 

c) denně dezinfekčními prostředky umytí umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů 

d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn WC 

e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů 

f) malováním jedenkrát za tři roky nebo dle potřeby 

g) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 

vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele 

 

 

Tento provozní řád bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu 

rozvrhů, časového režimu školy. Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou 

povinni jej dodržovat. 

 
                                               
 
 
 
V Olomouci 1. 9. 2019    Mgr. Miloslav Palát, ředitel školy 
 


