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I. Úvodní ustanovení 

 
1. Provozní řád Základní umělecké školy Sinfonie, Masarykova 974, Hluboká nad Vltavou (dále jen 

škola) upravuje podmínky pro výchovu, vzdělání a podmínky vnitřního prostředí školy. 
2. Provozní řád školy zpracován dle právních norem: 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
- Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání 
dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 
- ZP č. 262/2006 Sb., v platném znění 
- Nařízení vlády 523/2002 Sb. ze dne 14. října 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

II. Prostorové podmínky 
 

1. Prostorové požadavky na pracoviště 
- pro 1 zaměstnance – volná podlahová plocha 2 m2 
- světlá výška místnosti odpovídá výšce učeben 
- na pracovišti na 1 zaměstnance musí připadat nejméně  

· 12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě 

· 15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vstoje 

 
2. Některé požadavky na pracovní místo 

- pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vsedě, je vybaveno pracovním 
sedadlem s nastavitelnou výškou sedáku a se zádovou opěrou 

- dostatek prostoru pro dolní končetiny 
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3. Prostorové podmínky – učebny 
- na 1 žáka v učebně HO 1,65 m2 prostoru 
- na 1 žáka v učebně LDO + TO 4 m2 prostoru 
- podlahy odpovídají charakteru činnosti a jsou čištěné denním vysáváním a vytíráním  

· Učebny jsou od sebe odděleny částečně protihlukovými stěnami.   limity upravené prováděcím 

právním předpisem. 

· V tanečním oboru tělesa topení jsou zajištěna proti úrazům. Šatna pro TO je vybavena věšáky 

a lavičkami k sezení 

· Šatna pro všechny žáky je na každém patře a je vybavena věšáky a lavičkami 

 
 

III. Vybavení školy nábytkem, WC, sprchy 
 

1. Učebny HO jsu vybaveny židlemi, které zohledňují rozdílnou tělesnou výšku žáků. V HN jsou židle 
a stoly nastavitelné jednotné – výuka žáků: 1 x týdně a pouze 45 minut (střídání činností vsedě, 
vstoje a na prostoru).   

2. Předsíň WC je větratelná, vybavená umývadlem, bojlerem s tekoucí vodou a pitnou vodou, tekutým 
mýdlem, zásobníkem papírových ručníků a elektrickým vysoušečem rukou. K dispozici je toaletní 
papír. WC pro dívky a ženy je vybaveno zásobníkem na hygienické sáčky a odpadkovým košem 
na odkládání hygienických potřeb. 
Sprchy pro TO jsou vybaveny 1 sprchovou růžicí a lavičkami pro odložení oblečení.  

 
IV. Osvětlení a zobrazovací jednotky 

 
- Osvětlení je pro krátkodobou činnost žáků (méně než 4 hodiny) vyhovující. 
- Sdružené osvětlení tj. osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem během dne se používá 

pro zlepšení osvětlení při nevyhovujících podmínkách denního osvětlení. 
- V učebně hudební nauky s interaktivní tabulí jsou zajištěny podmínky zrakové pohody a 

vyloučeno oslnění. 
- Monitor nesmí mít závady, musí být přizpůsobený potřebě zaměstnance. Osvětlení musí 

odpovídat normám a být takové, aby nedocházelo k oslnění obrazovky. 
- Osvětlení pracoviště denním, umělým, popřípadě sdruženým osvětlením odpovídá nárokům 

vykonané práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost zaměstnanců v souladu 
s normovými hodnotami. 

- Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo jsou pravidelně 
čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány.  

 

V. Vytápění a mikroklimatické podmínky 
 
Parametry mikroklimatických podmínek: 
a) Zima  
              - učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: 
                průměrná výsledná teplota v místnosti f tg = 22°C (plus-mínus 1°C) 
                minimální výsledná teplota v místnosti tgmin 19°C 
                rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3°C 
 
              - učebna tanečního oboru: 

                                 - průměrná výsledná teplota v místnosti f tg = 20°C (plus-mínus 1°C) 
                                 - minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C 
                                 - rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3°C 
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Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě 
následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto 
učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělání zastaven. 
 

b) Léto 
 

- Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: 
průměrná výsledná teplota v místnosti f tg = 28°C 
maximální výsledná teplota v místnosti tgmin = 31°C 

 
 

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je 
tgmin vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. 
jejich pobytem mimo budovu, mobilní klimatizační jednotka nebo zajištění pitného režimu. 
 
Orientační kontrolu vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných 
teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místnosti, tzn.stěny s okny vystavené 
přímému dopadu slunečního záření.  
 

VI. Zásobování vodou 
 

- Na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den. 
 

VII. Úklid 
 

- Učebny a veškeré prostor se uklízejí denně. Sál TO je vytírán vždy před jeho použitím a teplou 
vodou se saponátovým prostředkem. Stěny a podlahy hygienického zařízení jsou omyvatelné 
a čistitelné do výše 150 cm.  
K dispozici je toaletní papír WC pro dívky a ženy je vybaveno krytým odpadkovým košem na 
odkládání hygienických potřeb 
 

VIII. Osobní ochranné pracovní prostředky 
 

- Poskytování OOPP je vedeno na evidenčních kartách (viz složkách BOZP) 
 

IX. Rizikové faktory pracovních podmínek 
 
Postup při vyhledávání a hodnocení rizik 

- je zpracován pro účetní (kancelářské práce) 
- pro žáky a učitele (viz složka BOZP a PO) 

 

X. Provoz – provozní podmínky 

 
- Časové rozložení výuky a sestava rozvrhu hodin se stanoví v rámci možností zařízení pro 

výchovu a vzdělání s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a na vyučování na ZŠ.  
 
      V Hluboké nad Vltavou 20. 6. 2022 
                 Petr Píša 
                                                                                                     ředitel školy 
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Příloha č.1 
 
 

Provozní řád učebny tanečního a literárně dramatického oboru 
 

1) Žáci a vyučující tanečního a literárně-dramatického oboru jsou povinni dodržovat Školní řád. 
 
 

2) Žáci po příchodu do školy si odkládají oděv a obuv v šatně. Do cvičebního úboru se převlékají 
v šatně v 1NP školy. 

 
 

3) Žáci jsou povinni odložit si řetízky, náramky, hodinky apod. na předem určené místo ve třídě. 
Mělo by se jednat o předměty obvyklé, ne tedy o drahé šperky či jiné cennosti, které co školy 
nepatří. Brýle by žák měl odložit při cvičení, kde hrozí zvýšené riziko poranění při rozbití brýlí.  
 
 

4) Žáci jsou vyučujícím poučeni o chování na baletním koberci „Baletizol“ a na pódiu.  
 

5) V učebně není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům.  
 

6) Při použití sprch vykonává dozor vyučující daného oboru. Ve sprchách je nutno dbát zvýšené 
bezpečnosti při pohybu na vlhké podlaze a chovat se ukázněně.  
Žáci si nosí vlastní ručník. 
 

7) Žák může opustit taneční a divadelní sál pouze se souhlasem učitele. 
 

8)  Každé poranění nebo úraz žák okamžitě hlásí vyučujícímu, který zabezpečí ošetření a provede 
zápis do knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v ředitelně.  
V kanceláři je umístěna lékárnička a zápis do knihy úrazů.   
 

9) Jakoukoli zjištěnou závadu nebo poškození je nutno ihned nahlásit vyučujícímu. Úmyslné 
poškození musí původce nahradit. Závady zapisují vyučující do sešitu v kanceláři školy. 
 

10)  Po skončení hodiny zodpovídá vyučující za úklid pomůcek, zhasnutí světel, uzavření oken, 
vypnutí elektrických spotřebičů ze sítě, uzamčení dveří.  

 
 
 
 
 
 
 
      V Hluboké nad Vltavou dne 20.6.2022                                    Petr Píša 
                                                                                                       ředitel školy 

 
 


