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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA,  OSTRAVA –  PORUBA,  KOMENSKÉHO 668,   
př íspěvková o rgan izace  

Sídlo školy: Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava 
  

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
je vydán podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

I. Údaje o zařízení 

Název:  Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková 

organizace 

Sídlo:    Komenského 13/668 

    708 00 Ostrava-Poruba 

Právní forma:   Příspěvková organizace, IČO 709 847 27 

RED_IZO:   600 145 263 

Zřizovatel:   Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

                                               právní forma: část obce, IČO: 00 845 451 

                                               adresa: Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56 Ostrava 

Ředitelka:   Mgr. Renáta Fialová 

Zástupkyně:              Mgr. Kateřina Wenglarzyová 

Telefonní kontakty škola:  596 910 585 

    732 663 468 

    739 167 862 

E-mailová adresa:  zskomenskeho@centrum.cz 

Adresa www. stránek: www.zskomenskehoporuba.cz 

Kapacita:   Základní škola………..600 žáků 

    Školní družina………..180 žáků 

    Školní jídelna…………800 žáků 

Zájmové činnosti – kroužky: 

Tyto aktivity jsou na škole realizovány v rámci ŠD a dle nabídky organizací. 

Využívání školní budovy a školní zahrady mimo vyučování: 

- školní družina 
- školní jídelna 
- během školního roku jsou obě tělocvičny po skončení vyučování v odpoledních hodinách 

pronajímány 
- tělocvičnu využívá i ŠD 
- keramická dílna (kroužky – ŠD) 
- školní zahrada – ŠD 
- školní hřiště využíváno veřejností v období duben – říjen dle vlastního provozního řádu. 
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II. Režim dne 

Provoz týkající se aktivit určených žákům školy 

 Provoz školy je stanoven na dobu od 6.00 do 16.30 hodin. 
Později v důsledku nárazových akcí školy – např. třídní schůzky. 

 Školní družina od 6.00 do 16.30 hodin. 

 Školní jídelna od 11.30 do 14.00 hodin. 

 Školní hřiště je využíváno žáky školy, tj. výuka a ŠD do 15.00 hodin. 

Dojíždění dětí: 

Maximální vzdálenost je 15 km. 
Druh dopravy: Žáci, kteří se do školy dopravují, jsou odkázáni na MHD nebo dopravu rodiči. Čas 
příjezdu a odjezdu se neliší podstatně od začátku nebo konce výuky daným rozvrhem hodin a 
nelze jej přesně vymezit. 

Školní družina: 

Využití:   1. – 5. postupný ročník ZŠ 

Ranní družina:  6.00 – 7.45 hod.  

Odpolední družina:  11.40 – 16.30 hod. 

Pobyt venku je závislý na počasí. Škola disponuje školní zahradou a hřištěm. 

Organizace vyučování  

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 
48/2005 Sb. v platném znění, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky a ze zásad stanovených ve vzdělávacím programu „S Komenským nově“.  

 Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
 Vyučování ve třídách začíná dle rozvrhu hodin 1. vyučovací hodinou v 8.00 hodin. 
 Některé třídy 2. stupně mohou mít v rozvrhu hodin výuku tělesné výchovy v tzv. nulté 

hodině: 7.00 – 7.45. 
 Pokud probíhá v 1. a 2. ročnících dělená výuka v předmětu ČJ – posouvá se začátek a 

konec výuky dle aktuálního rozvrhu hodin. 
 Výuka končí 8. vyučovací hodinou v 15.35. Dojíždějící žáci tráví na žádost rodičů polední 

přestávku pod dohledem vyučujících. 

Odpolední vyučování probíhá ve 2 variantách: 

 Odpolední výuka po 5. vyučovací hodině 
 

 Vyučovací hodiny Přestávky 
1. 8.00 – 8.45 8.45 – 8.55 
2. 8.55 – 9.40 9.40 – 10.00 
3. 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55 
4. 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50 
5. 11.50 – 12.35 12.35 – 13.10 
7. 13.10 – 13.55 13.55 – 14.00 
8. 14.00 – 14.45 14.45– 14.50 
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 Odpolední výuka po 6. vyučovací hodině 
 

 Vyučovací hodiny Přestávky 
1. 8,00 – 8.45 8.45 – 8.55 
2. 8.55 – 9.40 9.40 – 10.00 
3. 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55 
4. 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50 
5. 11.50 – 12.35 12.35 – 12.45 
6. 12.45 – 13.30 13.30 – 14.00 
8. 14.00 – 14.45 14.45 – 14.50 
9. 14.50 – 15.35  

Zajištění zdravého pracovního režimu žáků 

- Počet hodin v jednom sledu – žáci mají první dvě vyučovací hodiny s jednou 10minutovou 
přestávkou. Po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut. Třetí až šestá vyučovací hodina 
je s 10 minutovou přestávkou. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je 30minutová 
přestávka, 35minutová pro odpolední vyučování po 5. vyučovací hodině. Mezi odpoledními 
hodinami je 5minutová přestávka. 

- Střídání pracovních míst při výuce – výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách, které 
skýtají větší zázemí pro kvalitní výuku. Jsou to: učebna fyziky a chemie, učebna HV, učebna 
dějepisu, přírodopisu, učebna dílen, cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství (zimní období), dvě 
tělocvičny, 2 internetové učebny, učebna cizích jazyků. 

- Při výuce vyučující předcházejí jednostranné statické zátěži vybraných svalových skupin a 
vedou žáky ke správnému sezení a držení těla. Pro žáky 1. a 2. stupně je na chodbě relaxační 
prostor, který je využíván pro stolní tenis a další odpočinkové či pohybové aktivity.  

- Režim práce s počítači a dalšími zařízeními IT technologií – obě internetové učebny jsou 
využívány žáky školy dle stanoveného rozpisu, žáci se řídí řádem odborné učebny ICT; 
mobilní telefony, tablety a další zařízení mohou žáci používat pouze na základě pokynů 
vyučujících. 

- Organizace předmětu praktické činnosti (dále jen PČ): 
Na prvním stupni ZŠ jsou PČ v délce jedné vyučovací hodiny. V 6. – 9. postupném ročníku 
jsou PČ zpravidla vyučovány v 2hodinových blocích 1 x za 14 dnů.  
V učebně dílen i ve cvičné kuchyňce je kvalitní zázemí, včetně lékárniček.  
Práce na pozemku jsou vyučovány v 6. ročníku. V 8. a 9. ročníku jsou vyučovány dílny. 
Žáci mají možnost se po ukončení výuky umýt. 

- Při extrémních venkovních teplotách, kdy je maximální teplota vzduchu vyšší než 30 ºC nebo 
kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max. vyšší než 31 ºC, musí být přerušeno 
vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro žáky s možností pobytu mimo budovu včetně 
zajištění pitného režimu. 

- Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s pitnou vodou, na 
sociálních zařízeních a ve třídách je teplá a studená voda. Třídy jsou vybaveny odpovídající 
výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na začátku i v průběhu školního 
roku. 

- Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole jsou větratelné, pedagogové 
zajišťují větrání dle aktuálních podmínek. Větrání se provádí krátce a intenzivně. 

- Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno denní osvětlení, pro ochranu před oslněním a 
pro zajištění zrakové pohody jsou okna učeben opatřena vytahovacími žaluziemi, umělé 
osvětlení je používáno jako doplněk. Pedagogové zajišťují zrakovou pohodu žáků dle 
aktuálních podmínek s ohledem na zdraví žáků. 

- Vytápění všech prostor je zajištěno v souladu s platnými právními předpisy. 
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III. Režim stravování včetně pitného režimu 

- V budově školy je školní kuchyň a školní jídelna. 
Obědy pro žáky a zaměstnance školy jsou vydávány od 11:45 do 14:00 hodin. 
Obědy jsou vydávány kuchařkami. 

- V hale školy je instalován automat na odběr mléčných produktů, zdravých výrobků a 
neslazených minerálek na kreditní karty.  

- Ovoce a mléčné produkty jsou dodávány v rámci projektu „Ovoce a mléko do škol“ cca 1 x 
týdně. 

- Žákům s dietou je po dohodě s rodiči ohřívána donesená strava v mikrovlnné troubě, 
skladována je v samostatné lednici. 

- Žáci si donášejí vlastní tekutiny, které mohou konzumovat o přestávkách či jindy v souladu 
s pokyny učitele. 

IV. Podmínky zajištění tělesné výchovy 

- Škola má 2 tělocvičny o rozměru 180 m2. K oběma tělocvičnám náleží nářaďovna pro uložení 
tělocvičného nářadí. U dolní tělocvičny jsou 2 místnosti – šatna dívek a šatna chlapců, kde je 
hygienické zařízení (umývadla, sprchy). U horní tělocvičny je WC chlapců a WC dívek. 

- Na chodbě před dolní tělocvičnou je hygienické zařízení – umývadla, sprchový kout a WC.  

- U horní tělocvičny je na chodbě hygienické zařízení – WC a umývadlo. 

- Školní hřiště je víceúčelové pro využívání míčových her. 

- Povinná výuka plavání je realizována v bazénu v Ostravě-Porubě. 

V.  Režim vstupu do budov školy 

6.00 – otevírá se hlavní vchod (otevírá školník), příchozí mohou využít čekárny, vnitřní dveře 
zůstávají zavřené. 

6.00 – 7.25 provoz ranní družiny – do budovy mají přístup pouze žáci ranního oddělení ŠD – 
žáky vpouští vychovatelka (opozdilí žáci čekají do 7.40). 

6.55 – vyučující vpouští do budovy žáky, kteří se účastní 0. vyučovací hodiny. 

7.30 – otevírá se recepce. 

7.40 – 7.55 – vstup do budovy je otevřen žákům školy, dohled provádí recepční, vstup 
zákonných zástupců je povolen pouze na základě předchozí domluvy s vyučujícím či vedením 
školy (kromě naléhavých případů). 

7.55 – vstup do budovy (vnitřní dveře) se uzavírá, šatnáři zamykají šatny a odevzdávají klíče na 
recepci.  

11.15 – 11.35 a 13.45 – 14.00 – povolen vstup cizím strávníkům.  

Po skončení výuky šatnáři odemykají šatny, hlídají pořádek a zamykají šatnu po odchodu 
posledního žáka. Klíče odevzdávají na recepci. 

14.00 – 15.00 – žáci školní družiny se účastní řízené činnosti (často mimo školní budovu), lze je 
vyzvednout pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou. 
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16.00 – uzavírá se recepce, rodiče vpouští do budovy vychovatelka odpolední družiny. 

16.30 – zamyká se vnější vstup do školy (provádí uklízečka na úseku chodeb v 1. NP).  

V době provozu recepce 7.30 – 16.00 vpouští návštěvy do budovy recepční, každý návštěvník se 
zapíše do knihy návštěv. Tam uvede své jméno a příjmení, účel návštěvy, čas příchodu a čas 
odchodu. Recepční zodpovídá za dodržení tohoto předpisu.  

Zákonní zástupci a ostatní příchozí navštěvují pedagogy nebo vedení školy výhradně na základě 
smluvené schůzky. Domluvené schůzky jsou hlášeny recepční. 

Mimo provoz recepce (před 7.30 a po 16.00) – návštěvníci školy žádají o vstup prostřednictvím 
„elektrického vrátného“ (zazvoní na zvonek, uvedou svoje jméno a účel návštěvy – přitom jsou 
snímáni kamerou a zobrazeni na monitoru ve ŠD nebo v kanceláři školy). Osoba, která 
návštěvníka vpustila do školy, kontroluje jeho pohyb po budově a zda budovu opustil. 

Další opatření: 

 Žáky, kteří mají odpolední vyučování a opustili budovu, vpouští do školy vyučující 
následující vyučovací hodiny 5 minut před začátkem odpolední výuky.  

 Žáci, kteří samostatně opouštějí budovu během vyučování, odevzdávají recepční 
propustku. (Na konci týdne vrací recepční propustky třídním učitelům.)  

 Vyzvedávání žáků ze ŠD – dospělí, kteří jsou oprávněni vyzvednout žáka ze ŠD, se 
recepční prokážou „registrační kartou“.  

 Nájemci tělocvičen vstupují pouze do budovy C (bočním vchodem). Vstup do budovy C a 
spojovací dveře do školy (mezi 1. PP a 1. NP) jsou odemykány a zamykány (dle 
aktuálního časového rozpisu nájmů) uklízečkou, které byl tento úsek přidělen. V době 
nájmu horní tělocvičny si zajišťují uzamykání spojovacích dveří pronajímatelé dle řádu o 
pronájmu. Vstup do horní tělocvičny je povolen pouze sportovcům a jejich trenérům. 

VI. Uzamykání vstupních i vnitřních dveří 

 Všichni zaměstnanci školy uzamykají místnosti, které opouštějí (např. kabinety, sborovna, 
šatna uklízeček, vrátnice, sklad čisticích prostředků, prostory školní jídelny a kuchyně) či 
které jim byly svěřeny do péče tak, aby se dovnitř nemohli dostat žáci či jiné nepovolané 
osoby.  

 Nejpozději ve 20.30 jsou všechny vstupy do budovy uzamčeny a zakódovány.  
 Při vpuštění uživatele veřejného hřiště na WC v budově D odpovídá za tuto osobu správce 

hřiště a zároveň také za čistotu chodeb a sociálního zařízení v této budově.  
 Spojovací dveře do budovy D musejí být v době veřejného provozu školního hřiště vždy 

uzamčeny – zodpovídá uklízečka daného úseku, případně školník. 

 
Číslo jednací:  
Vypracoval: Mgr. Renáta Fialová 
Účinnost od: 4. 11. 2019 
Zaměstnanci seznámeni:  
 


