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Provozní řád 
 

(§ 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

školní rok 2022/2023 

 

 

 

I. Základní údaje 
 

Sídlo: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres 

Karviná, příspěvková organizace 

Telefon: 596013631, 596013303 

IČO:  619 886 77  

Ředitel: Mgr. Miroslav Rosík 

Zástupci: pro 1. stupeň  Mgr. Radka Bašandová 

  pro 2. stupeň  Mgr. Petra Vysogladová 

Typ školy: základní 

Zřizovatel: Město Bohumín 

 

II. Popis školy 
 

1. Kapacita: 750 žáků 

2. Počet žáků: 563 žáků 1. stupně a 2. stupně. 

 1. stupeň tvoří Masarykova ZŠ a odloučené pracoviště ZŠ St. Bohumín. 

 Žáci 1. stupně se učí ve l4 třídách.  

 Žáci 2. stupně se učí v 11 třídách.  

 Prostory učeben jsou dostatečně velké. Dvě třídy mají 28 žáků. 

 V odborné učebně přírodopisu, chemie a fyziky je kmenová třída. 

 Průměrný počet žáků ve třídě je 23. 

 Celkem 60 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vyučuje 

 v běžných třídách. 

 Dojíždějící žáci jsou z městských částí Bohumína a přilehlých obcí do 20 

 km. 

 

3. Podmínky pro tělovýchovnou činnost: 

Počet a kapacita tělocvičen: 2 tělocvičny: 

kapacita velká tělocvična = 35 žáků 

 kapacita malá tělocvična  = 35 žáků 

Prostory pro cvičení: 

Posilovna (6 x 3,5 m): technický koberec na betonu, zrcadla, posilovací stroje 
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Velká tělocvična (10 x 20 m): sportovní polyuretanový povrch na pružném roštu, 2x 

koše basketbal, 2x florbalová branka, 2x kruhy, 5x 

žebřiny, 4x tyč šplh, 3x lana šplh, 2x gymnastická koza, 

3x švédská bedna, 2 lavičky, 3x odrazový můstek, 5x 

žíněnky, doskočiště – skok vysoký, 2x velká trampolína, 

míče pro různé kolektivní hry, (možnost volného 

přenášení do malé tělocvičny, posilovny a opačně) 

Malá tělocvična (11 x 6 m): parkety na betonu a dřevěném roštu, 4x žebřiny, 6x 

žíněnky, 2x gymnastický pás, 3x lavičky, 1x 

gymnastická koza 

Hřiště (43 x 21 m): travnatá (umělá) plocha, 2 branky – malá kopaná, 2 ks 

basketbalové koše, sprinterská rovinka 50 m (umělý 

povrch), vrh koulí, sektor skok daleký (písek) - 

rozběžiště z jedné strany, l koš na street basketbal, 2 

betonové stoly na stolní tenis, dráhy pro minigolf 

Obě tělocvičny a hřiště na školním dvoře je využíváno dle rozvrhu hodin. 

V prostorách školní zahrady a dvora se nacházejí 2 učební hnízda dřevěné konstrukce, 

vybavené stoly a lavicemi. 

Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány 2 – 3x týdně (podle ŠVP) v době od 1. do 6. 

vyučovací hodiny. 

V hodinách tělesné výchovy se skupiny střídají v malé a velké tělocvičně a využívají 

také plavecký bazén, zimní stadion, sportovní halu. 

4. Požadavky na hygienická zařízení: 

Šatny jsou umístěny u každé třídy, 2. stupeň vybaven šatními skříňkami. 

Toalety včetně umýváren jsou umístěny na každém patře, rozděleny na chlapce a dívky. 

V předsálí velké tělocvičny se nacházejí toalety a sprchy. 

5. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: 

Velká tělocvična 

 

pondělí: 

 Městská policie     7.00 – 8.00 hod. trénink 

 Pavel Walica 17.00 – 18.00 hod. trénink 

 Vladimír Zvonař 18.00 – 20.00 hod. trénink 

 Přemysl Zdařil 20.00 – 21.30 hod. trénink 

 

úterý: 

 Městská policie 7.00 – 8.00 hod. trénink  

 TJ SOKOL 17.00 – 19.00 hod. trénink 

 Roman Damek 19.30 – 20.30 hod. trénink  

 

středa: 

 Městská policie 7.00 – 8.00 hod. trénink                             

 Petr Balej                       19.30 – 21.00 hod.              trénink (od 1. 10.) 
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čtvrtek:  

                                 Městská policie    7.00  – 8.00 hod. trénink  

 Roman Damek 18.00 – 19.00 hod. trénink 

                            

pátek: 

 Městská policie   7.00  –  8.00 hod. trénink 

 SOKOL 17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                 SOKOL – J. Palonci          19.00 – 20.00 hod.          trénink  

 

sobota:                      SOKOL: 

 15. 10. 2022 17.00 – 19.00 hod. trénink 

 12. 11. 2022 17.00 – 19.00 hod. trénink 

 26. 11. 2022 17.00 – 19.00 hod. trénink 

 10. 12. 2022 17.00 – 19.00 hod. trénink  

                                     7. 1. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                   21. 1. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                     4. 2. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                   18. 2. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                     4. 3. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

                                   18. 3. 2022                       17.00 – 19.00 hod. trénink 

 

neděle: 

 Petr Škuta 16.00 – 17.30 hod. trénink 

 SOKOL: 

 16. 10. 2022 10.00 – 12.00 hod. trénink  

 17. 11. 2022 10.00 – 12.00 hod. trénink 

 28. 11. 2022 10.00 – 12.00 hod. trénink 

                                   22. 1. 2022                       10.00 – 12.00 hod. trénink 

                                     5. 2. 2022                       10.00 – 12.00 hod. trénink 

                                   19. 2. 2022                       10.00 – 12.00 hod. trénink 

                                     5. 3. 2022                       10.00 – 12.00 hod. trénink 

                                    19.3. 2022                       10.00 – 12.00 hod. trénink 

  

 

Malá tělocvična: 

 

pondělí: 

 p. Sivková 16.30 - 17.45 hod. cvičení 

 Petra Brisudová 18.00 - 19.00 hod. PILATES 

 

úterý: 

 TJ Sokol 15.00 - 17.00 hod šprtec 

 TJ Sokol 18.30 - 19.30 hod. cvičení 

 

středa: 

  

 Petra Brisudová 18.00 – 19.00 hod. PILATES 

 

čtvrtek:                                 

 Květuše Fulnečková          17.00 – 18.00 hod.          PILATES 

                                 Petra Brisudová 18.30 - 19.30 hod. PILATES 
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Hřiště: 

- 

Učebna chemie:  

středa: 

                                 Veselá věda                        14.00 – 15.00 hod.    

Křídlo 623: 

pátek: 

                                  Angličtina                   14.15 – 18.15 hod. 

 

V odpoledních hodinách jsou prostory školního hřiště volně přístupné. Právnickým či 

fyzickým osobám nabízíme možnost pronájmu tělocvičen a hřiště ke sportovnímu vyžití.  

 

Zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich zákonné zástupce 

Sdružení rodičů – dle plánu práce školy  

 

Zájmové činnosti školy, sportovní vyžití: 

 

1. Sportovní hry I.A,B,C pondělí 10.55 – 12.35 

2. Sportovní hry IV.A,B pondělí 12.45 – 14.25 

3. Sportovní hry V.A,B,C pondělí 12.45 – 14.25 

4. Sportovní hry II.A,B středa 10.55 – 12.35 

5. Sportovní hry III.A,B čtvrtek 12.45 – 14.25 

6. Školák (2 kurzy)  duben 15.00 – 16.30 

7. Národní plán doučování (29 hodin týdně) 

- pro žáky 1. a 2. stupně 

pondělí - pátek  

8. Šachový kroužek čtvrtek 14.00 – 15.45 

9. Masarykův pohár pondělí, úterý 14.00 – 15.30 

10. Sborový zpěv - kroužek úterý 14.15 – 15.15 

11. Floorball pondělí 13.45 – 14.45 

 

Stravování ve školní jídelně: 

1. výdej stravy s sebou (do jídlonosičů)                                 11.30 – 12.00 hod. 

2. výdej do nosičů (rozvoz)                                                    10.10 – 11.00 hod.  

3. výdej obědů u vyhrazených stolů ve ŠJ                             11.30 – 13.00 hod. (obsluha) 

4. MŠ Skřečoň 1. Máje 325                                                    výdej    44 + 6 

5. MŠ Skřečoň 1. Máje 436 výdej    24 + 3 

6. MŠ St. Bohumín výdej    38 + 5 

7. MŠ Smetanova Bohumín výdej    65 + 7 

8. ZŠ St. Bohumín výdej    37 + 3 

9. Gymnázium Bohumín výdej    193 

10. Cizí strávníci výdej    222 

11. Žáci Masarykova ZŠ výdej    298 

12. Zaměstnanci Masarykova ZŠ    výdej    96 včetně důchodců 

13. MŠ Písky Záblatí výdej    41 + 6 

14. ZŠ Záblatí výdej    37 + 5 

15. MŠ Tovární výdej    49 + 5 

16. ZŠ Skřečoň výdej    154 + 24 

17. Jesle Majdalenka výdej    12 + 0  
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III. Organizace vyučování: 
 

1. Organizace 

Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži od 6.00 – 16.30 hod. 

Dojíždění dětí: maximální vzdálenost 20 km 

druh dopravy autobus 

čas 1. příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků 7.00 – 16.30 hod. 

(čas příjezdu a odjezdu je podřízen zahájení a ukončení výuky) 

 

Školní družina: 

Využití: 1. st. a zájemci 2. st.  ve volné hodině 

Ranní družina: 6.00 – 8.00 hod. 

Odpolední družina: 10.45 – 16.30 hod.  

Pobyt venku: dle plánu práce, rozvrhu hodin a počasí 

 

Začátek vyučování: mimořádně 7.05 hod., běžně 8.00 hod. 

Ukončení vyučování vč. odpoledního: 15.20 hod. (ŠD jiný režim) 

Vyučovací hodina: délka trvání 45 min. 

Způsob výuky: ŠVP ,, Škola pro život“ 

RVP ZŠS 

Zpravidla jsou předměty řazeny podle obtížnosti. 

Počet hodin v jednom sledu: dle vyhlášky č. 48/2005 z 18. l. 2005 

 1.st. 1. – 5. roč. 5 hodin 

 2.st. 6. – 9.roč. 6 hodin 

Přestávky:     8.45 – 8.55 hod. 10 min. 

   9.40 – 10.00 hod. 20 min. 

 10.45 – 10.55 hod. 10 min. 

 11.40 – 11.50 hod. 10 min. 

 12.35 – 12.45 hod. 10 min. 

 13.30 – 13.40 hod. 10 min. 

 14.25 – 14.35 hod. 10 min. 

 15.20 – 15.30 hod. 10 min. 

 

Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka 65 minut. 

V případě příznivého počasí žáci o velké přestávce mají možnost využít: 

- školní dvůr, zahradu školní družiny, relaxace (stolní tenis, minigolf, kopaná, košíková) 

Přehled dohledů nad žáky je umístěn v každém patře budovy na viditelném místě. 

 

2. Stravování 

Stravování : vlastní jídelna 

Doba vydání oběda: 11.30 – 14.00 hod. 

Možnost doplňkového občerstvení:  ano, školní bufet 

Režim školních svačin: nemáme 

 Ovoce do škol – závoz 1x za 14 dnů 

 Mléko do škol – závoz 1x za 14 dnů + automaty 

Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: neomezená v časovém rozpětí výdeje obědů 

V případě stravování cizích strávníků:       výdej do jídlonosičů – 11.30 – 12.00 hod. 

 vyhrazené stoly – 11.30 – 13.00 hod.  
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3. Pitný režim: 

zajištění pitného režimu: školní jídelnou, školní družinou, 

 prodej z doplňkového občerstvení - školní bufet, 

školní automat 

druh nápojů: čaj, voda s citrónem – školní jídelna 

ovocné džusy, minerální vody – školní bufet 

mléko a minerální vody – automat Happysnack 

frekvence, podávání a způsob: ve školní jídelně součást oběda 

ve školní družině ve varných nádobách 

nákup v bufetu během celého dopoledne 

 automaty Happysnack během celého dne 

školní prodejna (bufet): provoz      7.40 - 8.00 hod. 

       8.45 - 8.55 hod. 

9.40 - 10.00 hod. 

              10.45 - 10.55 hod. 

instalace automatů s nápoji: střed budovy – 1. patro 

 

4. Pohybová výchova: 

Počet hodin TV: 

1. – 9. ročník - vzdělávání  podle RVP ZV –  ŠVP „ Škola pro život“ a RVP ZŠS 

1. stupeň - I.ABC,  II.AB,  III.AB,  IV.AB, V.ABC „Sportovní hry“ 

 

Výuka plavání:  dle vyhlášky MŠMT pro 2., 3. ročníky 15 lekcí,  

ostatní třídy v hodinách TV 

 1. roč. – 5 lekcí 

Tělovýchovné chvilky v hodinách: dle potřeby a momentální situace ve všech 

vyučovacích jednotkách 

Kompenzační cvičení v hodinách: dle potřeby a momentální situace ve všech 

vyučovacích jednotkách 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě:  

 využití školní zahrady a školního hřiště 

k pohybovým aktivitám dle počasí 

Zařazení prvků otužování: pravidelné větrání – cvičení v hodině 

 

Zájmové útvary „Sportovní hry“: 1. st. - I.ABC, II.AB, III.AB, IV.AB, V.ABC (viz 

výše) 

 

5. Režim práce s počítačem: 

Využíváno dle potřeby. 

Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: 1 hodina ve 3. – 9. ročníku 

Režim pracovních činností:                          1. a 2. st. dle rozvrhu jednotlivých tříd 

Vybavení učeben: učebna č. 30 20+1 ks počítačů (typ all-in-one)                 

   

 učebna č. 56 20 zobrazovací jednotky Neo 

                                                                                              +1 ks Server (typ tower) 

učebna č. 77         18+1 ks počítačů (notebook 

                              + desktop)                                                                                                              
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IV. Další požadavky 
 

- ve všech předmětech (pokud to lze) se nenásilnou formou využívá tématiky na podporu 

zdraví a prevence nemocí (výchova ke zdravému životnímu stylu), využívají se různé 

programy, OČMU, aktivita v projektech 

- lékárničky jsou umístěny na vyhrazených místech, důležitá telefonní čísla jsou na 

viditelných místech 

- evidence a registrace úrazů je na sekretariátě 

- osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance jsou čerpány dle školní směrnice, 

osobní ochranné prostředky pro žáky jsou umístěny v odborné učebně Pracovní výchovy 

a žákům jsou zapůjčovány každou vyučovací hodinu 

 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 

1. Teplota vzduchu 

 

- vhodné mikroklima: učebny, odborné pracovny a denní místnosti musí mít teplotu 20 - 22C 

- regulace proti pronikání slunečnímu záření okny je zajištěna žaluziemi 

- v tělocvičnách a dalších místnostech pro krátkodobou činnost neklesá teplota pod 18 

- namátkově se měří teplota vzduchu ve třídách 

- provoz školy se zastavuje v případě poklesu teploty v učebnách ve třech po sobě  

následujících dnech pod 18C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni pod 16C 

 

2. Větrání 

 

- prostory určené k výchově a vzdělávání jsou přirozeně větratelné 

- větrání se řeší dle momentální situace otevřením oken během výuky, popř. dveří do 

chladné chodby během výuky i o přestávkách 

- za nepříznivých meteorologických podmínek se větrání omezuje 

 

3. Osvětlení 

 

- ve všech prostorách určených k trvalé i krátkodobé činnosti žáků je denní osvětlení 

vyhovující, při zhoršené viditelnosti využíváme doplňující umělé osvětlení (zářivky) 

- převažující směr osvětlení je zleva a shora 

- zářivky jsou podle směrnic rovnoměrně rozmístěny rovnoběžně s okny 

- tabule jsou osvětleny rovnoběžně se zářivkami 

- osvětlení pracovních míst a tabule má stejnou úroveň 

- v učebnách nemůže dojít k oslnění - nemáme lesklé povrchy 

- všechna okna jsou vybavena interiérovými žaluziemi, okna velké tělocvičny jsou 

opatřena žaluziemi venkovními 

- v prostorách s obrazovkami jsou zajištěny podmínky zrakové pohody tak, aby nedošlo 

k přímému oslnění, vzdálenost horního okraje obrazovky minimálně 50 cm od očí 

(optimálně 60 cm), úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly není tak velká, aby snižovala 

kontrast na obrazovkách – běžně 200 – 300 lx 

 

4. Zásobování pitnou vodou 

 

- veřejný vodovod – pitná voda 

- dodržujeme hygienické normy 

- kapacitní hlediska – 25 l vody/den/žák  
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5. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

 

- Způsob a četnost úklidu a čištění: 

o denní: vytření na vlhko všech podlah, nábytku, topných těles, okenních parapetů, 

klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, čištění koberců vysavačem, za 

použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodech 

o týdenní (celkový): jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech 

a dezinfikování umýváren a záchodů 

o minimálně 3x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, 2x ročně celkový úklid 

všech prostor školy, 1x/2 roky malování, v případě potřeby ihned 

o pravidelná údržba nuceného větrání s čištěním vzduchotechnického zařízení 

 

- Způsob a četnost desinsekce a deratizace: 

o dle vyhlášky 1x ročně a dle potřeby školy odbornými pracovníky DDD 

 

- Manipulace s odpady a jejich likvidace: 

o komunální odpad musí být ukládán do odpadkových košů, umožňující snadnou 

sanitaci nebo do jednorázových plastových obalů, tento odpad je zneškodňován 

denně odpovídajícím způsobem 

o plasty musí být ukládány zvlášť do speciálně označených nádob 

a zneškodňovány odpovídajícím způsobem dle potřeby 

o papír separujeme na určeném místě a dle potřeby následně odváží BM servis 

 

VI. Jiné 
 

- provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, kterými se řeší 

mimořádné situace 

 

V Bohumíně, 1. 9. 2022 

 

-otisk razítka- 

  ...................................................  

 Mgr. Miroslav Rosík, v. r. 

 ředitel školy 


