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Změny: ----I. Údaje o zařízení:
Adresa školy:
Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123
289 32 Oskořínek
IČ: 75030594
Tel: 325588345 – ZŠ, 325588775 – MŠ, mob.: 732449109
Ředitel školy: Mgr. Oberhel Jaroslav
Typ školy: malotřídní, zřizovatel Obec Hrubý Jeseník
Stanovená kapacita:
IZO: 102374830
IZO: 107515253
IZO: 113700385
IZO: 102714231
IZO: 102714029

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna

100 žáků
25 dětí
40 žáků
100 jídel
30 jídel

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní a společenské vyžití:
Škola zajišťuje během školního roku minimálně čtyři zájmové útvary, aktivně spolupracuje
s místní tělovýchovnou jednotou na výchově malých fotbalistů. Hřiště TJ využívá škola při
výuce tělesné výchovy a aktivitách školní družiny a mateřské školy. Pracovníci školy se
podílejí na organizaci mimoškolních akcí pro děti: Jesenská dětská šklápota, Čarodějnice,
Advent, Mikulášská nadílka, …
II. Režim dne
Budova školy je pro žáky a rodiče otevřena od 6,30 do 15,45. Ke vstupu do školy je určen
hlavní vchod z ulice, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob „elektronickým vrátným“.
Škola je trvale otevřena jen po dobu příchodu žáků do školy. Vniknutí cizích osob v této době
hlídá určený pedagogický dozor. V průběhu celého dne je škola trvale uzavřena - návštěvám
umožní vstup elektronický vrátný.

Dojíždění dětí: Škola v Hrubém Jeseníku je určena především pro žáky z obcí Hrubý Jeseník,
Oskořínek a Nový Dvůr. Žáků, kteří do školy dojíždějí je minimum a otevření budovy a režim
školní družiny je časově v souladu s autobusovými spoji.
Družina: provozní doba 6,30 – 7,30 hodin a 11,25 – 15,45 hodin
Ranní družina je přístupná všem žákům školy, odpolední žákům řádně přihlášeným. Oddělení
se naplňuje do maximálního počtu 30 žáků. Hlavní činnost probíhá v době 12:30 – 13:45
hodin. Tato doba není vhodná pro vyzvedávání žáka. Možné odchody z družiny jsou v době
11:25 – 12:30, 13:45 – 14:00 a 15:00 – 15:45 nebo dle dohody se zákonnými zástupci.
Doba od 14,00 do 15,00 je vyhrazena k pobytu venku.
Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:
vyučovací hodiny
přestávky
7,30 – 7, 45
7,45 – 8,30
8, 30 – 8, 40
8,40 – 9,25
9,25 – 9,45
9,45 – 10,30
10,30 – 10,40
10,40 – 11,25
11,25 – 11,35
11,35 – 12,20
III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy. Obědy jsou vydávány
po čtvrté, resp. páté vyučovací hodině.
Pitný režim: Pitný režim zajišťuje školní jídelna formou čaje, šťávy, džusů, minerální vody,
které jsou k dispozici v odbytové části jídelny na vyčleněném místě a na chodbě školy.
IV. Podmínky pohybové výchovy
Pohybové aktivity jsou realizovány v tělocvičně. Tělocvična je vybavena podlahou z PVC,
gymnastickým kobercem, lavičkami, žebřinami, švédskou bednou, tělocvičnou kozou,
odrazovým můstkem a trampolínou. Výuka tělesné výchovy rovněž probíhá v případě
vhodných klimatických podmínek na školní zahradě a místním fotbalovém hřišti. Plavecký
výcvik je zajištěn Plaveckou školou Nymburk.
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění),
osvětlení
Teplota vzduchu
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu jsou vytápěny
akumulačními kamny:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C při poklesu teploty vzduchu v učebnách
určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně
než na 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C
musí být provoz zařízení zastaven; při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní
teplota vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být
přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo
budovu včetně zajištění pitného režimu.

Tělocvična:
optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C
Šatna:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Záchody:
min. teplota 18 o C
Chodby:
min. teplota 18 o C
Větrání
Větrání všech prostor školy je zajištěno přirozeně okny.
Osvětlení
Všechny místnost jsou přirozeně osvětleny okny, jižní okna v učebnách jsou opatřeny
žaluziemi. Umělé osvětlení je zářivkové.
VI. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid
a) setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, pisoárových
mušlí a záchodů
Týdenní, celkový
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a
záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor
školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost desinfekce a deratizace
profylakticky 1x 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,
nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a
zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Celoroční dlouhodobý projekt Prevence na škole
Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

