Základní umělecká škola, 792 01 Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY
(podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů)
Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
nám. J. Žižky 6/1141 792 01 Bruntál
IČO: 60780568
Kontaktní osoby:
Ředitel: Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D. – 554 254 787, mobil 724 861 042
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Mazalová – 554 254 788, mobil 607 078 409
Kancelář školy a účetní: Vlasta Machowská – 554 717 304
E-mail: info@zusbruntal.cz
Další místa poskytovaného vzdělání:
Dvorce, Olomoucká 37, PSČ 793 68, tel. 554 745 296
Horní Benešov, Nerudova 513/32, PSČ 793 12, tel. 607 078 406
Vrbno pod Pradědem, Komenského 59, PSČ 793 26, tel. 607 078 405
Kapacita školy: 720 žáků
Provoz školy: Škola se odemyká v době vyučování, zpravidla v 11:50 hodin, uzavírá se po
ukončení vyučování, nejpozději v 19:30 hodin, školníkem nebo pověřenou osobou, která
kontroluje vizuálně i reálně stav uzavření oken, dveří, zhasnutí světel, vypnutí všech
elektrických zařízení, zastavení vody a stav sociálek. Školník před odchodem z budovy
v případě, že není v budově poslední osobou, má za povinnost sdělit této osobě povinnost
zkontrolovat oba vchody a budovu zamknout.
Rodiče jsou povinni čekat na své děti ve vestibulu školy nebo v prostorách jim určených,
vstup do budovy pouze v doprovodu pracovníka školy (pedagog, uklízečka, školník atd.)
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Délka vyučování: vyučovací hodina má 45 minut, přestávka mezi hodinami 5 minut. Děti
přicházejí do vyučování maximálně 10 minut před započetím výuky, po ukončení výuky
neprodleně opustí prostor školy.
Úklid školy je zajištěn uklízečkou, žáci jsou povinni se při příchodu do školy přezout do
domácí obuvi v prostorách k tomu určených. Podlahová plocha je stírána denně, toalety
omývány desinfekčním prostředkem, včetně umývadel. Doplňovány jsou průběžně papírové
ručníky a tekuté mýdlo. Každý 3. den je stírán prach v učebnách, klaviatury nástrojů jsou
denně omyty desinfekcí, taktéž kliky všech dveří.
Sníh je ode dveří budovy odklízen školníkem, zameteno spadané listí. Okna jsou umývána
dvakrát ročně. Pokud je na učebně koberec, je denně luxován.
Teplota v učebnách je podle vyhlášky stanovena nejméně na 19 st. Celsia, nejvíce 23 st. C.
V každé učebně je pokojový teploměr. V učebnách je ošetřeno zastínění proti slunci.
Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě
následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC musí
být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
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)

Větrání je zajištěno okny dle potřeby a aktuálních hygienických opatřeních.
Ostatní provozní záležitosti – viz školní řád.

V Bruntále 16. 8. 2021

Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D., v. r.
ředitel školy
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