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Řády nabývají platnosti ode dne: 21. 6. 2022 
 

Řády nabývají účinnosti ode dne: 21. 6. 2022 

 
Provozní řády jsou zpracovány v souladu s právními předpisy (novela školského zákona č. 82/2015 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
ostatní platná legislativa). 
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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY ŠKOLY 
1. Časové využívání prostor tělocvičny školy je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání tělocvičny školy se předkládají 

průběžně. Požadavky na dlouhodobé i krátkodobé využívání je možné uplatnit na tel. čísle 739694380 nebo 
na emailu: jana.cajkova@zs-chotikov.cz. 

2. Do prostor celé tělocvičny školy je zákaz vstupu osobám, které užívají omamné a psychotropní látky. V případě 
problémů bude neprodleně přivolána Policie ČR.  

3. Do prostor tělocvičny školy je zákaz vstupu s jízdními koly a kočárky. 
4. Uživatel je ve všech prostorách tělocvičny školy povinen udržovat pořádek a čistotu.  
5. Uživatel tělocvičny školy odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně 

případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.  
6. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou 

v prostorách tělocvičny školy přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí 
uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v tělocvičně školy 
v souvislosti s činností uživatele.  

7. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení tělocvičny školy v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal 
s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné závady nahlásí správci tělocvičny a ten je 
bezodkladně nahlásí v kanceláři školy.  

8. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.  
9. S technickým vybavením (osvětlení, větrání, topení apod.) může manipulovat pouze provozovatelem tělocvičny 

školy pověřená osoba.   
10. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny.  
11. Na sportovní plochu tělocvičny školy je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo 

pořadatele sportovní akce.  
12. Na plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch, a to ani stíráním 

podešve (tmavé šmouhy) nebo poškrabáním (například zadřenými kamínky ve spárách podešve), v návlecích 
nebo ve vhodných přezůvkách. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, 
cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce!  

13. Vstup na plochu tělocvičny školy je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru neohrožujícím 
ostatní osoby ani zařízení nebo plochu tělocvičny školy (např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod.).  

14. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost 
poškozující plochu nebo jinou část tělocvičny školy je z užívání vyloučena.  

15. Za případnou veřejnou hudební produkci v tělocvičně a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba 
apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel tělocvičny, ale vždy uživatel tělocvičny, který je také povinen 
případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.  

16. Případný zdravotní dohled nad konanou sportovní akcí si zajišťuje uživatel sám.  
17. Na hrací plochu tělocvičny školy je zakázáno nosit jídlo, tekutiny, žvýkačky i další nevhodné předměty, které by 

mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení tělocvičny školy.  
18. V celé tělocvičně platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet 

do tělocvičny školy hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.  
19. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hasicím 

přístrojem.  
20. Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno.  
21. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny školy je třeba ihned ohlásit správci tělocvičny nebo 

přímo v kanceláři školy.  
22. Na hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je 

povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.  
23. Na tréninky je vstup veřejnosti zakázán.  
24. Uživatelé mohou hrát jen v prostoru hřiště tělocvičny, v jiných prostorách areálu tělocvičny platí přísný zákaz. 
 

V Chotíkově dne 20. 6. 2022                              
                                                                                                                                  
                                                                                                                                           ______________________________ 
                                                                                                                                             Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM 
POVRCHEM 

 
1. Žáci se převlékají ve třídě, následně v šatnách, kde má každý žák skříňku. Na hřiště vcházejí 

pod vedením vyučujícího vybraným vchodem.  
2. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen 

v doprovodu vyučujícího. 
3. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky, 

mantinely apod.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit pouze vyučující. 
4. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. 
5. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, 

náčiní a pomůcky, které byly v hodině použity.  
6. Po ukončení výuky zajistí vyučující uzamčení hřiště. 

 
 

Povinnosti společné pro školní TV, zájmovou činnost, sportovní aktivity organizací a 
veřejnosti 

 

1. Na hřiště je povolen vstup pouze na základě smluvního vztahu se Základní školou a Mateřskou 
školou Chotíkov, příspěvková organizace, a to v termínu a čase uvedeném ve smlouvě. 

2. Na hřiště je povolen vstup pouze dveřmi. 
3. Po sportovní aktivitě je povinnost zodpovědné osoby hřiště zamknout. 
4. Na hřišti je zakázána jízda na kole, zákaz kouření a odhazování odpadků. 
5. Psi mají z hygienických důvodů na zahradu školy i na hřiště vstup zakázán. 
6. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky (branky na kopanou či pro jiné sporty, 

překážky, stojany na sítě apod.) Výjimku může povolit pouze ředitel školy a musí být uvedena 
ve smlouvě. 

 

 
V Chotíkově dne 20. 6. 2022               
 
                                                                                                 _______________________________ 
                                                                                                    Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE 

 

1. Venkovní hrací plocha je uzavřená a přehledná ve dvou částech, a tedy každé části musí být 
jedna učitelka, aby měla přehled o hrajících si dětech na uvedených plochách. 

2. Houpačky – použití pro jedno sedící dítě. 
3. Skluzavky – použití pro děti s dohledem pedagoga. 
4. Kolotoče a konstrukční prvky – využití pod dohledem pedagoga. 
5. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, 

aby i preventivně předcházely úrazům.  
6. Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) zkontroluje učitelka venkovní hrací plochu 

a zkontroluje její stav, odkrývá ochrannou plachtu nad pískovištěm. Rovněž první učitelka 
průběžně zkontroluje stav vybavení – úrazová prevence. 

7. Školník denně kontroluje celkovou plochu.  Před ukončením pobytu venku je povinností dětí 
a učitelek uklidit veškeré vybavení včetně hraček na písek. Učitelky zatáhnou ochrannou 
plachtu na pískoviště, kterou ukotví. 

8. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká branku pro vstup rodičů učitelka nebo 
uklízečka. 

 
Provozní doba: 
 

V průběhu školního roku zpravidla od 6.30 hod. do 16.30 hod. pod dozorem učitelky. 
 
Venkovní vybavení:               2x pískoviště 

1x skluzavka na dřevěné konstrukci 
1x skluzavka s tunelem a lanovým mostem 
2x kolotoč 
2x houpačka čtyřmístná (váhy) 
1x lavička na pružinách 
3 x houpací prvky na pružinách 
1x lanová dráha na dřevěných sloupcích 
1x stanová plachta (jehlan) 

 
                                                                        
                           
                                              
V Chotíkově dne 20. 6. 2022 
                                                            _____________________________ 

       Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY V ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE 

 

 

1. Venkovní hrací plocha je uzavřená a přehledná ve dvou částech, a tedy každé části musí být 
jedna učitelka, aby měla přehled o hrajících si dětech na uvedených plochách. 

2. Pedagogové zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti 
tak, aby i preventivně předcházely úrazům.  

3. Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) zkontroluje pedagog venkovní hrací plochu.  
4. Školník denně kontroluje celkovou plochu.  Před ukončením pobytu venku je povinností žáků 

a pedagogů uklidit veškeré vybavení a pomůcky.  
 

 
 

 
 

Provozní doba: 

V průběhu školního roku zpravidla od 7.30 hod. do 17.00 hod. pod dozorem pedagoga. 

 

Venkovní vybavení:  1x pískoviště 
dřevěné lavice a stoly 
2 x pingpongové stoly betonové 

 

 

                                                        

                                                                                     

    V Chotíkově dne 20. 6. 2022 

                                                                                                       _______________________________
                                                           Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
 

1. Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
2. Vstup do učebny je povolen jen ve vhodné obuvi, v učebně je zakázáno odkládat svrchní 

ošacení a obuv. 
3. Žák je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 
4. V učebně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím a pod jeho 

dohledem. 
5. Žák zachází se zařízením učebny, výpočetní technikou a pomůckami opatrně a šetrně, chrání 

všechny prvky před poškozením. 
6. Žák používá výpočetní techniku pouze k účelům, ke kterým je určena a využívá ji přiměřeným 

a zákonným způsobem. 
7. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a všech 

pracovních pomůcek a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je  žák 
povinen nahlásit svému vyučujícímu. 

8. Internet smí žák použít výhradně se souhlasem vyučujícího a dle jeho pokynů. 
9. V učebně informatiky je zakázáno hrát počítačové hry. Výjimku tvoří určené k výuce 

programování. 
10. Žákům je zakázáno: 

• přemisťovat přístroje z pracoviště, kde jsou nainstalovány na jiné pracoviště v učebně 
a mimo učebnu 

• rozebírat a připojovat jakékoli zařízení, měnit jeho nastavení 

• svévolně restartovat počítač 

• předávat jiným osobám své kódy (jména uživatelů, hesla) pro přístup k počítači 

• zjišťovat informace (jména uživatelů, hesla), která umožňují přístup k počítači 

• na internetových stránkách využívat adresy, které svým zaměřením jsou pro mládež  
nevhodné 

• zasahovat do nastavení hardwaru počítače, měnit softwarové konfigurace 

• neoprávněně užívat cizí účet a otvírat soubory z vyměnitelných médií Kopírování datový
ch souborů z vlastních médií nebo z internetu na lokální síť či síťové disky je možné pouze 
se souhlasem vyučujícího 

• šířit nevyžádanou poštu 
11. V učebně se musí zachovávat klid a pořádek.  
12. V učebně je přísně zakázáno jíst a pít (včetně bonbonů a žvýkaček). 
13. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pracoviště a veškeré zařízení do původního 

stavu (srovnat a zasunout klávesnici, srovnat podložku s myší, uklidit sluchátka, zasunout 
židličku). 

 

V Chotíkově dne 20. 6. 2022  

              
                                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                               Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYŇKY  
 
1. Do školní kuchyňky vstupují žáci jen v doprovodu vyučujícího. 
2. Žák je povinen nosit do cvičné kuchyňky vhodné oblečení dle pokynů vyučujícího. 
3. Žák je povinen se při práci přesně řídit pokyny vyučujícího tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, 
poškození vybavení a kuchyňských přístrojů, náčiní a nádobí. 
4. Na začátku školního roku musí vyučující seznámit žáky s návodem k obsluze elektrických spotřebičů. 
Žákům není dovoleno manipulovat s přístrojem jiným způsobem, než jaký je předepsán návodem 
od výrobce. 
5. Žák je povinen po ukončení práce provést základní údržbu přístroje podle pokynů vyučujícího a uvést 
jej do původního stavu. 
6. Žáci pracují s potravinami, které náležejí jejich skupině (třídě). 
7. Poranění nebo úraz jsou žáci povinni ihned nahlásit vyučujícímu, který zajistí ošetření. Pro poskytnutí 
první pomoci je v kuchyňce k dispozici lékárnička. 
8. Ve školní kuchyňce je žákovi přidělené pracovní místo. Odchod z pracovního místa nebo školní 
kuchyňky je žákovi povolen jen na základě souhlasu vyučujícího. 
9. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních 
pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému 
vyučujícímu. 
10. Žák zachází se zařízením kuchyně, pomůckami a stroji opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího. 
11. V kuchyni se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím a pod jeho 
dohledem. 
12. V kuchyni se musí zachovávat klid a pořádek. Přecházet bez povolení vyučujícího na jiné pracovní 
místo či svévolně přenášet elektrické spotřebiče je žákům zakázáno. Žák je povinen pracovat soustředěně 
podle návodu a pokynů vyučujícího. Je zakázáno plýtvat s vodou a elektrickou energii. 
13. Každý žák musí být na začátku vyučování vyučujícím seznámen s prováděnou činností, postupem 
práce, zásadami poskytování první pomoci a umístěním lékárničky první pomoci. 
14. Vyučujícím jsou žáci seznámeni s návodem k používání sporáku, robotů, myčky a dalších přístrojů, 
které zapínají pouze pod jeho vedením. Po použití spotřebiče okamžitě vypnou. Dbají přísně příkazů, jak 
mají zacházet s noži a jinými ostrými předměty. 
15. Každou mimořádnou událost (poškození spotřebiče a pomůcky, vysypání či vylití látky, zasažení očí 
a kůže omastkem, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, 
včetně poskytnutí první pomoci, úklidu podlahy a pracoviště a popřípadě přivolání zdravotnické záchranné 
služby. 
16. Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí. Před odchodem 
z učebny zkontrolují žáci ve spolupráci s vyučujícím, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče  
s výjimkou myčky na nádobí (tu kontroluje a vypíná příslušný vyučující). Překontrolují řádné uzavření 
vodovodních kohoutků, zhasnutí světel a uzavření oken.  
17. Zhotovené výrobky mohou žáci zkonzumovat nebo si je odnášejí domů. 
 

                                                                      

                                                                                        
V Chotíkově dne 20. 6. 2022 
 
 
 
                                                                                      ____________________________________                             
                                       Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY  
 
 

1. Žáci přicházejí do keramické dílny společně s vyučujícím. Zde se převléknou do vhodného 
pracovního oděvu a usednou na své pracovní místo. 

2. Vyučující rozdá materiál nebo rozpracovaný výrobek. Před zahájením práce vedoucí seznámí 
žáky s tématem pracovní činnosti, popíše, popřípadě předvede pracovní postup.  

3. Po zahájení práce každý žák zachází s nástroji šetrně, každou závadu ihned ohlásí vyučujícímu. 
S keramickou hmotou, glazurami nebo engobami nakládají děti úsporně, neplýtvají zbytečně 
materiálem.  

4. Při práci dbají žáci pokynů a rad vyučujícího. Vyučující se po dobu trvání kroužku nevzdaluje 
z pracoviště keramické dílny.  

5. Každý žák je povinen dodržovat základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji i svého 
pracovního místa. Každé sebemenší poranění hlásí postižený žák vyučujícímu.   

6. Elektrické zařízení keramické dílny smí obsluhovat pouze dospělý (vedoucí či vyučující). Žáci 
mají zakázáno obsluhovat elektrickou vypalovací pec nebo ji otvírat.  

7. Vypalování keramiky smí probíhat pouze v době mimo výuku.  
8. Při práci s glazurami a engobami dbají žáci zvýšenou měrou na dodržování hygienických zásad, 

po práci si umyjí ruce mýdlem. 
9. Z keramické dílny žáci neodnáší žádné nástroje a nářadí, materiál nebo výrobky bez vědomí 

a souhlasu vyučujícího. Při každém odchodu z dílny si každý pečlivě očistí podrážky, aby 
neroznášel keramickou hlínu po škole.  

10. Před ukončením kroužku odevzdá žák hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část 
pedagogovi, pečlivě očistí a uklidí použité nářadí, nástroje, náčiní a štětce.  

11. Po práci se žáci převlečou a odejdou za dozoru do šatny. Pedagog překontroluje stav dílny, 
uzavření a uložení materiálu, vypnutí elektrického zařízení, uzavření oken a dílnu uzamkne.  

12. Keramická dílna musí být vybavena hasicím přístrojem pro hašení elektrického zařízení.  
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                        
V Chotíkově dne 20. 6. 2022               

 

_________________________________               
     Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 
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