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1. Základní údaje :  
 
Název školy : Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, 
příspěvková organizace 
Adresa školy : Štarnov č. 52, 783 13 Štěpánov 
Adresa mateřské školy : Štarnov č. 41, 783 13 Štěpánov 
Statutární orgán : Mgr. Jiří Husák, ředitel školy od 1.8.1999 
Zřizovatel : Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štěpánov 
Právní forma : příspěvková organizace 
IČO : 70996482 
DIČ :  CZ 70996482 
REDIZO : 600 140 997 
IZO MŠ : 107 626 233 Sídlo zařízení : Štarnov 41 
IZO ZŠ :  102 308 276 Sídlo zařízení : Štarnov 52 
IZO ŠD :  119 901 170 Sídlo zařízení : Štarnov 52,  Štarnov 41 
IZO ŠJ v ZŠ :  150 071 051   Sídlo zařízení : Štarnov 52 
IZO ŠJ v MŠ : 150 071 051   Sídlo zařízení : Štarnov 41 

 

2. Popis školy :  
ZŠ Štarnov je dvojtřídní škola (v I. třídě je spojený 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3.a 4. 
ročník). K dispozici  je navíc učebna výtvarné výchovy. 

2.1.Kapacita školy : 40 žáků 
Podmínky pro vyučování : učebny svou velikostí a prostorem splňují veškeré 
hygienické i ostatní podmínky (velikost tříd). 
Celkový počet učeben : 3 
Počet žáků ve třídě : ve spojeném 1. a 2. ročníku je celkem 19 žáků ( 11 žáků 1. roč. 
a 8 žáků 2. roč.). Ve spojeném 3. a 4. ročníku je celkem 15 žáků (8 žáků 3. ročníku a 7 
žáků 4. ročníku). 
Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním : ve 
školním roce 2017/2018 není ve škole žádný takový žák. 
Počet dojíždějících dětí : 0 

 



2.2.Podmínky pro tělovýchovnou činnost 

Za příznivého počasí je k  tělesné výchově je využíváno místní fotbalové hřiště. To je 
možné využívat k výuce atletiky, míčových a jiných her. K dispozici je rovněž 
sokolovna. Ta je vybavena gymnastickým nářadím a je v ní možno hrát pohybové hry.  
Sokolovna je vytápěna, žáci mají k dispozici hygienické zařízení. Před výukou tělesné 
výchovy se žáci převlékají v šatně ve škole. Přezůvky a pití si nosí s sebou na výuku. 

2.3.Požadavky na hygienická zařízení 

Šatna, umývárna i záchody prošly v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí a odpovídají 
vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz. 

2.4.Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 

Budova školy je využívána k odpoledním aktivitám dětí – kroužkům. Ve školním roce 
mohou žáci navštěvovat tyto kroužky : 

 kroužek flétny (45 minut týdně) – určen pro žáky 2. – 4. ročníku 

 sportovní hry (90 minut týdně) – určen pro žáky 1. – 4. ročníku 

  
3. Organizace vyučování 
3.1.Organizace 

Vyučování začíná v 8,00 hodin a je ukončeno nejpozději ve 13,50 hodin. Školní 
budova se otvírá v 6,30 hodin pro ranní družinu. Pro ostatní žáky se školní budova 
otvírá v 7,40 hodin. Žáci absolvují v jednom sledu nejvýše 5 vyučovacích hodin. 
V případě, že je na rozvrhu i šestá vyučovací hodina, mají žáci mezi pátou a šestou 
hodinou 30 minut přestávku na oběd. 

Počet hodin v jednotlivých ročnících : 1. roč. – 20 hodin 

      2. roč. – 22 hodin 

      3. roč. – 24 hodin 

      4. roč.  – 26 hodin 

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové, velká přestávka 
po druhé vyučovací hodině trvá 20 minut. Přestávka po páté vyučovací hodině trvá 30 
minut. 

 

Jiné formy organizace výuky jsou vyučovány podle druhu a charakteru výuky tak, aby 
bylo přihlédnuto k individuálním fyziologickým potřebám žáků. 

 

3.2.Stravování 



V budově školy je školní jídelna – výdejna stravy. Obědy jsou do školy dováženy  ze 
ŠJ Opavská ve Šternberku. Škola má s touto jídelnou uzavřen smluvní vztah. Strava je 
vydávána od 11,40 do 13,00 hodin. 

Škola nevydává obědy cizím strávníkům.  

Ve škole se nestravují žádní cizí strávníci. 

 

 

3.3.Pitný režim 
Žáci mají k dispozici automat s pitnou vodou, který je umístěn ve školní jídelně – 
výdejně. Tento mohou používat kdykoliv během dne. 

3.4.Pohybová výchova 
V každém ročníku mají žáci na rozvrhu 2 hodiny tělesné výchovy týdně. Zájemci se 
mohou přihlásit do kroužku pohybových her – 2 hodiny týdně. 
Každý rok absolvují všichni žáci školy plavecký kurz v trvaní 20 vyučovacích hodin 
plavání týdně. Výuka je smluvně zajištěna s plaveckou školou Delta Uničov a probíhá 
na plaveckém bazéně v Uničově. 
Učitelé zařazují do výuky tělovýchovné chvilky i kompenzační cvičení. Četnost těchto 
cvičení si určuje každý učitel sám. 
V případě příznivého počasí mohou žáci, za dozoru učitelů, strávit přestávku na 
travnatém prostoru před školou. 

3.5.Režim práce s počítačem 
Obě třídy školy jsou vybaveny počítači. V I. třídě je 8 počítačů a ve II. třídě 3 
počítače. Obě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. Výuka informatiky není 
zařazena do rozvrhu žádného ročníku. Počítače jsou využívány ve výuce podle toho, 
jak si učitelé výuku připraví. Doba práce žáka na počítači nepřesahuje 30 minut 
z jedné vyučovací hodiny.  

4. Další požadavky 
4.1.Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Toto téma je zapracováno do ŠVP ZŠ Štarnov. 
4.2.Vnitřní řád školy 

Vnitřní řád školy je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. 
4.3.Evidence a registrace úrazů 

Pracovní i školní úrazy jsou vedeny v knize úrazů, která je uložena v ředitelně školy. 
4.4.Lékárnička první pomoci 

Lékárnička první pomoci je umístěna v šatně školy. S jejím umístěním byli seznámeni 
všichni zaměstnanci školy. Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a 
náhlých onemocněních odpovídají Metodickému pokynu č. 37 014/2005-25 k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
 



5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
5.1.Teplota vzduchu 

Denní místnosti, učebny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou vytápěny 
minimálně na 20°C. Optimální teplota se však pohybuje v rozsahu 22°C plus mínus 2°C.. 
Regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti je zajištěna stahovacími 
roletami ve všech oknech učeben a dalších  místnostech určené k trvalé činnosti. 
Tělocvična je vytápěna v době před zahájením výuky. Správnou teplotu prostoru zajišťuje 
zřizovatel. 

5.2.Větrání 

Denní místnosti, učebny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou větrány dle potřeby 
pomocí ventilace v oknech. Větrání probíhá v dle potřeby a dle teploty venkovního i 
vnitřního prostoru. 

5.3.Osvětlení  
 

5.3.1. Denní osvětlení 

Denní místnosti, učebny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou osvětleny světlem, 
které přichází zleva a shora. Světla jsou umístěna kolmo na okenní stěnu. 

5.3.2.    Sdružené osvětlení 

Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorách budov určených pro výchovu a 
vzdělávání odpovídají normovým požadavkům české technické normy upravující 
požadavky  na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. 

5.3.3.  Rovnoměrnost osvětlení 

Parametry rovnoměrného osvětlení ve vnitřních prostorách budov určených pro výchovu a 
vzdělávání odpovídají normovým požadavkům české technické normy upravující 
požadavky  na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. 

5.3.4. Osvětlení tabule 

Tabule ve třídách jsou osvětleny světlem, které přichází zleva a shora. Parametry osvětlení 
tabule ve třídách  určených pro výchovu a vzdělávání odpovídají normovým požadavkům 
české technické normy upravující požadavky  na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. 

5.3.5. Ochrana před oslněním 

 Denní místnosti, učebny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou chráněny proti 
osnění  stahovacími roletami ve všech oknech učeben a dalších  místnostech určené 
k trvalé činnosti. K ochraně proti osnění rovněž přispívají  barevné a matné barvy nábytku 
v učebnách. 

 



5.3.6.    Obrazovky 

Obrazovky v denní místnostech, učebnách  a další místnostech  určených k trvalé činnosti 
jsou umístěny tak, aby zajišťovaly vhodné podmínky zrakové pohody a aby jejich 
umístění vylučovalo osnění. Obrazovky jsou umístěny tak, aby vzdálenost očí od 
obrazovky byla nejméně 50 a nejvýše 60 centimetrů od horního okraje obrazovky. 

6. Zásobování pitnou vodou 

6.1. Zdroj 

Škola má vlastní studnu. K pitnému režimu je však používána voda balená, která je 
dodávána na základě smluvní dohody mezi školou a firmou, která vodu dodává. 
Dodávající firma odpovídá za kvalitu a nezávadnost dodané vody a zároveň zajišťuje 
pravidelnou sanitaci výdejního přístroje. 

6.2. Kapacitní hlediska 

Výdej vody na jednoho žáka odpovídá vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou vodu. 

7. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim 

Tyto požadavky odpovídají vyhlášce č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení. 

7.1. Způsob a četnost úklidu a čištění 

7.1. 1.Denní úklid 

Denní úklid zajišťuje zaměstnanec školy – školnice a to na  základě pracovní náplně 
školnice. 

7.1.2. Týdenní a celkový úklid 

Týdenní a celkový úklid zajišťuje zaměstnanec školy – školnice a to na  základě pracovní 
náplně školnice. 

7.2. Způsob a četnost dezinsekce a deratizace 

Dezinsekce a deratizace probíhá dle potřeby jednotlivých součástí zařízení. 

7.3. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Odpady jsou likvidovány podle druhů odpadu do popelnic, kontejnerů, sběrného dvora 
apod. Odpady ze školní jídelny-výdejny likviduje školnice na základě smlouvy se 
zaměstnavatelem. 

 

 



8. Jiné 

8.1. Pokyny pro případy nouze 

Mimořádné situace jsou řešeny podle jiných řádů. Tento provozní řád tyto řády 
nenahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 


