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1.   Základní údaje     

Základní škola a Mateřská škola Hořepník, nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník, 394 21 
Tel.: 564 034 958, IČ: 706 591 33 
Ředitel ing. Milan Hupka, vychovatelka: Irena Tomanová, zřizovatel: OÚ Hořepník 

 
2. Popis školského zařízení: 
2.1 Kapacita, počet žáků v oddělení:  

- Školní družina (vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání): 
pravidelná denní docházka 30 žáků 

- Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) dle potřeby 
2.2 Podmínky pro zájmovou činnost (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz): 

- Prostory školní družiny - samostatná místnost č. 40 
- Prostory tělocvičny a školního hřiště, možno využívat pokud je volno 
- Možnost využívat i další prostory knihovna, kuchyňka, informatika … 

2.3 Požadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz): 

- Šatny, umyvárny, záchody – kapacita a vybavení vyhovuje. 
 

3. Organizace zájmového vzdělávání(vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání): 
3.1 Organizace:  

- Provozní doba školní družiny: ráno 6,10 – 7,40 h 
                                                        odpoledne 11,20 – 15,40 h 
- Další činnosti (výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce …) dle plánu a možností 

3.2 Pitný režim: 
- Zajištění z vlastních zdrojů, do 13,20 ŠJ 

3.3 Pohybová výchova:  
- Tělovýchovné chvilky. 
- Vycházky 
- Aktivity na školním hřišti a v tělocvičně. 

 
4. Další požadavky 
4.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu  

- zařazení do výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání 
4.2 Vnitřní řád školní družiny (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) -  dostupný před ŠD 
4.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci 
úrazů) ve sborovně 



4.4 Lékárnička první pomoci -  na 1.stupni na chodbě, seznam telefon. čísel – přehled vých. vzd. práce , 
podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění (37 014/2005-25 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) volání rodičům, případně lékařskou pomoc. 
 
5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení) 
5.1 Teplota vzduchu: 

- Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti minimálně 

20oC, optimálně 22  2oC, maximálně 28oC. Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání 
slunečního záření okny místnosti.  

- Tělocvičny a další místnosti pro krátkodobou činnost minimálně 18oC, optimálně 20  2oC, 
maximálně 28oC. 

-  Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. 
Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření. 

- Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících 
dnech pod 18oC, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v 
jednom dni pod 16oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání zastaven. 

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

k trvalé činnosti musí být přirozeně větratelné). 
- Režim větrání – okny dle potřeby 

5.3 Osvětlení 
5.3.1 Denní osvětlení: 
- Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a 
vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se 
umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti, zejména 
klenby nebo překlady. 
- Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na 
neslunečnou stranu. 

- V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost 
tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou 
činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin. 

- Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci 
pracovních míst převažující směr osvětlení shora.  

- Koeficient denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti). 
- Orientační ukazatel denního osvětlení: výpočtem (poměr plochy podlahy k ploše zasklení oken). 
- Stínící prvky před okny. 

5.3.2 Sdružené osvětlení: 
 - Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a 

provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat normovým požadavkům české technické 
normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Barevný tón umělého světla 
volit pro hodnoty Ém ≤ 200 lx teple bílý; 200 lx<Ém ≤ 1000 lx neutrálně bílý; Ém > 1000 lx chladně 
bílý podle normových požadavků. Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí 
být větší než 0,2. 

- Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a doplňující umělé 
osvětlení během dne) 



- Zajištění v odůvodněných případech (pro zlepšení podmínek denního osvětlení). Pro žáky se 
zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke specifickým potřebám žáků. 

- Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky); umístění zářivek vzhledem k okenním otvorům 
(rovnoběžně). 

- Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.  
5.3.3 Rovnoměrnost osvětlení:  

- Denního bočního osvětlení: s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti 
nejméně 0,15. 

- Umělého osvětlení: v prostorách s trvalou činností žáků nejméně 0,65, v prostorách  s krátkodobým 
pobytem nejméně 0,4. 

5.3.4 Osvětlení tabule: 
- tabule není ve ŠD umístěna 

5.3.5 Ochrana před oslněním: 
- žaluzie ve všech oknech 

5.3.6 Obrazovka: 
- Umístění Tv na stěně. 
- Dostatečná vzdálenost od dětí 

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení)  
7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění 
7.1.1 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 umývadel, pisoárových mušlí a 
záchodů.  

7.1.2 Týdenní, celkový: 
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, 

nejméně dvakrát ročně  umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně 
celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě 
potřeby častěji. 

7.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace 
- 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných. 

7.3 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. 

- provádí p. uklízečky 
 
8. Jiné 
8.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) 
- Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné 
situace. 


