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1. Předmět vymezení
Základní škola
2. Základní údaje
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Komenského 609/6, Odry, 742 35
Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy
IČO : 00848191 DIČ: CZ00848191
Telefon : 556/730237
Email : zsokom@seznam.cz
Web : www.komenska.com
ID Datové schránky: 28usfwk
Zřizovatel:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
Odry 742 35
IČO : 00298221
starosta: Ing. Libor Helis
3. Popis školy
3.1.Kapacita a místností
Kapacita : Škola
Školní družina
Školní jídelna









575
174
750

Učebny a prostory pro výuku: škola disponuje 22 kmenovými učebnami, z toho 12
kmenových učeben je na 1. stupni, 10 učeben na 2. stupni. Mimo to jsou k dispozici
tyto odborné učebny a prostory:
2 učebny informatiky
1 učebna výtvarné výchovy
1 učebna cizích jazyků
1 učebna chemie a přírodovědných předmětů
2 tělocvičny a 1 hala
1 školní dílna
1 školní zahrada
Místnosti pro školní družinu: škola má čtyři oddělení družiny umístěné v učebnách
určených pouze pro provoz školní družiny.
Místnost pro školní jídelnu: škola má jednu školní jídelnu pro všechny žáky školy
s počtem míst 126, což kapacitně dostačuje požadavkům stravujících se žáků při
výdeji oběda v etapách dle ukončení výuky. Jídelna poskytuje stravování pro cizí
strávníky a pro dvě střední školy v Odrách
Tělocvična: škola má dvě tělocvičny a halu umístěnou v těsné blízkosti školy.
Vybavení tělocvičny odpovídá potřebám žáků a hygienickým požadavkům. Nářadí
v tělocvičně je pravidelně revidováno. Škola tělocvičny poskytuje v odpoledních a
večerních hodinách mimo potřeby školy i organizacím zřízeným městským úřadem
Odry, oddílům TJ Odry a dalším spolkům či sdružením.
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Šatna: škola má šatny rozdělené do dvou prostorů. Šatny na malé budově mají
k dispozici pouze první až třetí třídy, šatny ve velké budově slouží 1. i 2. stupni,
4. - 5. třídy mají šatny společné, od 6. do 9. třídy mají žáci k dispozici skříňky.
3.2. Aktuální počty žáků
I. STUPEŇ
1.A – 18
1.B – 17
2.A – 17
2.B – 22
3.A – 20
3.B – 18
4.A – 22
4.B – 17
4.C – 15
5.A – 23
5.B – 14
5.C – 24

II.STUPEŇ
6.A – 22
6.B – 20
6.C – 23
7.A – 29
7.B – 27
8.A – 29
8.B – 22
9.A – 16
9.B – 27
9.C – 24

3.3. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. V budově
školy není specializovaná učebna pro individuální přístup k žákům v rámci speciální
pedagogické péče či pedagogické intervence, ale využíváme například prostory
komunikačního centra či relaxačního centra (bývalá speciální třída).
3.4. Dojíždějící žáci
Mankovice
Hynčice
Jakubčovice
Vražné
Vítovka
Klokočůvek
Pohoř
Dobešov
Polouvsí
Veselí
Tošovice
Heřmánky
Bělotín
Jeseník
Nový Jičín
Heřmanice
Potštát
Hranice
CELKEM :

15
8
17
15
7
6
10
9
1
10
15
4
1
1
3
1
1
1
125
4

Otevírání budovy školy je přizpůsobeno příjezdům autobusů tak, aby žáci mohli v
případě potřeby využít k čekání suchého a teplého prostředí šaten. Provoz ŠD je od
5:45 hodin. Provoz komunikačního centra od 7.00 hodin. Většina žákovských spojů
ráno a po vyučování zastavuje, popřípadě odjíždí z autobusové zastávky před školou,
která zde byla zřízena v roce 2015.
3.5. Podmínky pro tělovýchovnou činnost
Škola využívá 3 tělocvičny a dvě venkovní hřiště.
Malá tělocvična na malé budově – rozměry 7 x 11m
Velká tělocvična na velké budově – rozměry 11 x 21,4 m
Hala
- rozměry 20 x 40 m
Venkovní hřiště s gumovým povrchem –
20 x 40 m
Venkovní hřiště s umělou trávou
10 x 19 m.
Tělocvičny jsou vybaveny dřevěnými podlahami opatřenými protiskluzovou úpravou, stěny a
tělesa topení jsou zabezpečeny. Osvětlení splňuje požadavky. Základní sportovní náčiní je
pravidelně revidováno a uloženo v nářaďovnách.
Požadované šatny, umývárny a záchody jsou zřízeny.
3.6. Kapacita pozemku
Velikost oploceného pozemku se zpevněnými i travnatými plochami činí cca 6 000 m2
3.7. Hygienická zařízení
Hygienická zařízení
- umyvadla malá budova dívky – počet 4
- umyvadla velká budova dívky – počet 15
- záchody malá budova dívky – počet 6
- záchody velká budova dívky – počet 21
- hygienické kabinky velká budova dívky – počet 1
- umyvadla malá budova hoši – počet 4
- umyvadla velká budova hoši – počet 14
- pisoáry malá budova – počet 6
- pisoáry velká budova – počet 23
- záchody malá budova chlapci – počet 4
- záchody velká budova chlapci – počet 12
3.8. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Prostory školy jsou využívány pro činnost školní družiny. Kroužky SVČ a akce jsou
pořádány zejména v době po ukončení vyučování (zpravidla mezi 12:00 a 16:00 ).
Sportoviště školy jsou v odpoledních a večerních hodinách pronajímány (zpravidla mezi
15:00 a 21:00 ). Úklid prostor je organizován tak, aby byly uklizené před začátkem
vyučování následující den.
3.9. Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně
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ŠJ vaří pro cizí strávníky a máme i rozvoz školních obědů – doba a pravidla výdeje stravy pro
cizí strávníky jsou upraveny v provozním řádu ŠJ.
4. Organizace vyučování
4.1.Organizace
Vlastní organizace vyučování je upravena ve školním řádu a vychází z obecně závazných
předpisů.
-Do ranních hodin jsou přednostně zařazovány předměty teoretického zaměření
M, Čj, Cj, F, Př, Z, Ch, D.
-Na poslední hodiny jsou přednostně zařazovány předměty výchovného charakteru.
-Školní budova se otevírá v 6:00 hodin pro žáky, kteří navštěvují školní družinu a v 7:00
hodin pro ostatní žáky.
-Začátek vyučování je stanoven na 7:50 hodin.
-Konec vyučování připadá nejpozději na 14:25 hodin.
-Délka vyučovacích hodin je 45 minut, vyučovací hodiny lze spojovat do bloků (pracovní
činnosti, povinně volitelné předměty, výtvarná výchova atd.).
-Začátky jednotlivých vyučovacích hodin a délky přestávek mezi nimi jsou dány rozvrhem
hodin (viz školní řád).
-Zvoněním jsou žáci upozorňování na zahájení vyučování a konec vyučování.
-Pedagogický dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve školní budově; v době
přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci pobývat ve škole v
určených prostorách pod dohledem pedagogických i nepedagogických pracovníků.
-Žáci vstupují do školy hlavním vchodem (3. až 9. ročník) nebo vchodem u školní jídelny
(družina) do šaten. Žáci na malé budově ( 1.- 3. ročník) vstupují do školy svým vchodem na
MB.
-Při vstupu do budovy se žáci v šatně přezouvají do vhodné obuvi, která nezanechává tmavé
stopy na podlaze, při odchodu z budovy si uloží své věci do šatních skříněk nebo společných
šaten.
-Při hodinách tělesné výchovy nosí žáci do tělocvičny obuv, která nepoškozuje parkety a ve
které žáci nechodí venku. Žáci přicházejí do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni tak, aby
byli pět minut před začátkem hodiny řádně připraveni a vybaveni pomůckami v příslušné
učebně.
-Při pozdním příchodu jdou žáci do třídy, omluví se vyučujícímu.

4.2. Stravování
Škola má vlastní jídelnu v budově školy a plní i roli vyvařovny pro SPaSZŠ svaté Anežky
České.
Doba vydávání stravy a pravidla pro vydávání stravy jsou stanovena v provozním řádu školní
jídelny.
Škola nezajišťuje možnost doplňkového občerstvení. Výjimkou je poskytování ovoce a mléka
v rámci projektů „Ovoce do škol“ a „ Mléko do škol“ pro všechny žáky školy.
Režim stravování pro cizí strávníky je dán v provozním řádu školní jídelny.
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4.3. Pitný režim
Pitný režim pro žáky je zajištěn
- nápoji donesenými z domova.
- nápoji, které jsou k dispozici ve školní jídelně vždy každý den od 11.00 do 14:00 hodin
- nápoji z nápojového automatu u tělocvičny na velké budově.
4.4. Pohybová výchova
Pohyb pro žáky je zajištěn
- tělesnou výchovou v rozsahu 3 hodin od 2. – 5. ročníku, v ostatních ročnících dotujeme
tělesnou výchovu 2 hodinami. Od 6. - 9. ročníku nabízíme další 2 hodiny Tv v rámci povinně
volitelných předmětů. Mimo tyto hodiny nabízíme výuku plavání, lyžařské kurzy a
všesportovní kurs pro žáky 6. ročníku
- protahovacími a kompenzačními aktivitami v průběhu výuky (na prvním stupni minimálně
2x denně, na druhém stupni dle potřeb a únavy)
- neřízenými pohybovými a sportovními aktivitami o přestávkách (stolní tenis, skákací panák,
pohyb na školním hřišti atp.).
4.5. Režim práce s počítačem
Žáci pracují s počítači
- hromadně v obou počítačových učebnách
- jednotlivě (namátkově) v prostorách komunikačního centra nebo na počítačích v různých
odborných učebnách u interaktivních tabulí
Větší počítačová učebna je zatemnitelná
Výuka na počítačích v rámci předmětu práce s počítačem probíhá maximálně ve dvou
vyučovacích hodinách po sobě. Dále je počítačová učebna využívána příležitostně dle náplně
jednotlivých předmětů, vždy však tak, aby práce u počítače nepřekročila 2 vyučovací hodiny
v jednom sledu a 3 vyučovací hodiny denně.
5. Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu
- se uskutečňuje v rámci výuky dle ŠVP; v 6. až 9. třídě je zařazen předmět výchova ke
zdraví, do dalších předmětů jsou témata o zdravém životním stylu zařazována v rámci
mezipředmětových vztahů a průřezových témat,
- škola podporuje aktivity projektové a programové aktivity na podporu zdravého životního
stylu.
Školní řád i provozní řády jednotlivých součástí školy jsou zpracovány s ohledem na zdravý
životní styl.
Evidence a registrace úrazů vychází z obecně závazných předpisů
- kniha úrazů je k dispozici v kanceláři školy
- úrazy vyžadující elektronickou evidenci se evidují a registrují na sekretariátu školy.
Místa pro poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů
- sborovna,
- kabinet Tv
- kancelář školy.
Lékárnička je k dispozici na místech pro poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů a dále
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- ve cvičné kuchyni, učebně chemie a přírodovědných předmětů, v kabinetu Tv
- v přenosné verzi na dalších potřebných místech.
Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou žákům školou poskytovány, v případě potřeby si
je žáci nosí dle pokynu vyučujících nebo v souladu s řády pracoven z domova.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance jsou poskytovány v souladu se
zpracovanou směrnicí pro poskytování OPP. Seznam je každoročně kontrolován, případně
doplňován. Agendu vede pan školník, který ve spolupráci se sekretářkou a ekonomkou školy
zajišťuje nákup, evidenci a přidělování OPP.
6. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
6.1.Vytápění budovy vychází z následujících požadovaných hodnot. Hodnoty jsou ve
stupních Celsia.
MÍSTNOST
Minimální teplota
Doporučená teplota
Maximální teplota
Učebny, pracovny
20
22
28
Tělocvičny
16
18
28
Šatny
20
22
28
Sprchy
24
Chodby, záchody
18
Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí přesahovat 3°C. K orientačnímu
měření se používá digitální teploměr s přesností 0,5°C, který se neumísťuje na stěny s okny a
stěny, na které dopadá přímé sluneční záření.
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících
dnech pod 18 st. C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16
st. C musí být provoz školy zastaven.
6.2.Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy (učebny, šatny, WC, školní
družina, atd.) jsou přímo větratelné.
Větrání v učebnách a na chodbách se uskutečňuje
- za příznivého počasí trvalou obměnou vzduchu pomocí větracích (výklopných) oken
- za nepříznivého, studeného a mrazivého počasí rychlým nárazovým větráním- otevřením
většího počtu oken o přestávce (za přítomnosti pedagogického dozoru)
- za nepříznivých klimatických podmínek s vysokým obsahem smogu bude větrání prováděno
jen v nejnutnějším rozsahu.
Větrání v tělocvičnách je navíc umožněno ventilátorem umístěným ve stropě s dálkovým
ovládáním v nářaďovně.
6.3. Osvětlení
Denní osvětlení
- ve všech prostorách určených k trvalé činnosti žáků (i v prostorách, kde se střídá krátkodobá
činnosti tak, že celková doba má trvalý charakter), trvalá činnost je činnost delší 4 hodin,
- převažující směr osvětlení zleva
- koeficient denní osvětlenosti 0,5% – 2,0%
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- před okny stínící prvky (v učebnách žaluzie či rolety, v učebnách s videotechnikou navíc
částečné zatemnění).
Sdružené osvětlení
- při nedostatečném denním osvětlení se použije doplňující umělé osvětlení
- pro žáky se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke specifickým
potřebám žáků,
- doplňující denní osvětlení zajištěno zářivkovými svítidly umístěnými rovnoběžně s
okenními otvory, žárovkové osvětlení použito ve školní družině a komunikačním centru.
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.
Osvětlení tabule
- ve všech učebnách vybavených tabulemi
- součástí celkového osvětlení se stejnou úrovní jako osvětlení pracovních míst.
Ochrana před oslněním
- žaluzie nebo rolety proti přímému slunečnímu svitu ve všech učebnách a denních
místnostech
- v učebnách s videotechnikou navíc manuální zatemnění pomocí stahovacích rolet,
- povrchové úpravy vnitřních ploch omezují možnost oslnění odrazem.
- minimální použití lesklých povrchů,
- doplňující umělé osvětlení umožňuje regulaci postupným zapínáním svítidel umístěných
rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
Obrazovky
- v prostorech s obrazovkami dbát na zajištění podmínek zrakové pohody a vyloučit oslnění,
- obrazovky umístit zády k osvětlovacím otvorům, nebo v případě potřeby je nutno zajistit
stínění,
- používat především obrazovky s omezenou odrazností světla
- dodržovat správnou vzdálenost očí od obrazovky (minimálně 50 cm od horního okraje
obrazovky ve výši očí – optimální vzdálenost je 60 cm)
- úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek nesmí snižovat kontrast
na obrazovkách, v běžných případech je vyhovující osvětlenost 200 – 300 lx.
7. Zásobování pitnou vodou
Škola je připojena předepsaným způsobem k veřejnému vodovodu města Odry s měřitelnou
spotřebou. Kapacitně zdroj pitné vody vyhovuje hygienickým požadavkům školy.
8. Požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid
-setření navlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí
splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem,
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-za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís,
sedátek na záchodech.
Týdenní, celkový
-jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a
záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový
úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva až tři roky malování, v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost desinsekce a deratizace
- profylakticky 1 x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s
odbornými pracovníky DDD.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
- pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci,
případně do jednorázových plastových obalů
- tříditelný odpad se ukládá zvlášť (plastové obaly, papír, atd.)
- likvidace odpadu je zajištěna odbornou firmou.
9. Závěr
Tento vnitřní řád základní školy je platný a účinný od 1. 09. 2018.
Účinností tohoto vnitřního řádu se ruší vnitřní základní školy ze dne 06. 01. 2015.
V Odrách dne 30.8.2018

Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy
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