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PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN A OSTATNÍCH PROSTOR ŠKOLY

1. OBECNÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Provozní řád učeben a ostatních prostor školy je součástí Školního řádu, který je závazný pro
všechny zaměstnance a žáky ZŠ Wonderland Academy.
Učebny se nacházejí v přízemí budovy ZŠ Wonderland Academy.
Ostatními prostory se v tomto provozním řádu rozumí chodby, prostory schodiště do suterénu
budovy a veškerá sociální zařízení.
Sociální zařízení jsou samostatné prostory zvlášť pro chlapce i dívky, které jsou umístěny
v suterénu školy, v přízemí školy a u gymnastického sálu. Personál školy a dospělí návštěvníci
využívají sociální zařízení na konci vstupní chodby do budovy školy.
Učebny a ostatní prostory školy jsou přístupné denně od 8:00 do 17:30, v pátek do 16:30.
Ve všech učebnách a ostatních prostorách školy je žákům i zákonným zástupcům přísně
zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo
aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
Všichni pověření školní pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci v učebnách a
ostatních prostorách školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy
a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

2. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM
UČEBEN A OSTATNÍCH PROSTOR ŠKOLY, VNITŘNÍ REŽIM
2.1. Každý zaměstnanec, který vykonává své pracovní činnosti v učebnách a ostatních prostorách
školy, je povinen:

-

být přítomen v dané učebně či ostatních prostorách školy v průběhu vyučovacích hodin a
přestávek, a to v době stanovené svým rozvrhem a rozvrhem dozorů;
vykonávat dohled nad žáky, kteří pobývají v učebně a ostatních prostorách školy, kontrolovat
dodržování vnitřních pravidel učebny;
dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich
pobytu v učebnách a ostatních prostorách školy;
při úrazu poskytnout žákovi nebo jiné osobě první pomoc, případně zajistit ošetření žáka
lékařem;
nedopustit, aby dítě svévolně opustilo v průběhu vyučovací hodiny učebnu a nekontrolovaně
pobývalo v jiných prostorách školy;
dbát na to, aby byla v učebně dodržena základní hygienická pravidla – přiměřená teplota,
dostatek světla, pravidelný přísun čerstvého vzduchu;
soustavně vést žáky k udržování pořádku, po skončení vyučování provést kontrolu učebny,
zda je uklizena, vypnout interaktivní tabuli, zhasnout světla a uzavřít všechna okna;

3. VNITŘNÍ REŽIM UČEBEN A OSTATNÍCH PROSTOR ŠKOLY, POVINNOSTI ŽÁKŮ
3.1. Žáci jsou povinni se v učebnách a v ostatních prostorách školy chovat náležitým způsobem, a to
zejména:
- předcházejí svým chováním úrazům, v prostoru učeben a na chodbách neběhají, nelezou na
nábytek, neskáčou z něj;
- po schodech chodí opatrně, vždy po pravé straně, neběží, neskáčou z nich, nevozí se na
záchytném madle zábradlí;
- nepoškozují školní vybavení, veškeré problémy či zjištěné závady neprodleně ohlásí
dozorujícímu učiteli či jinému zaměstnanci školy;
- bez přítomnosti vyučujícího, nebo pokud k tomu vyučující nedá pokyn, nemanipulují se
školním zařízením, nepoužívají interaktivní tabuli;
- nesedají si ani nelezou na radiátory topení, neotáčejí s termoregulačními ventily radiátorů,
nemanipulují s hasícími přístroji;
- nesmí se vyklánět z oken, otevírat je ani s nimi či okenními žaluziemi jakkoli manipulovat,
sedět, či dokonce stát na parapetech;
- nábytek nijak nepopisují, nelepí na něj žvýkačky či nálepky, neničí jeho povrch ostrými
předměty;
- udržují v pořádku a čistotě veškeré prostory toalet a umýváren, neplýtvají se sanitárním
vybavením (toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové ručníky aj.), nepoškozují vybavení toalet a
umýváren ani s ním svévolně nemanipulují, kabiny toalet nepřelézají ani nepodlézají;
- nepřinášejí do učebny věci, které bezprostředně nesouvisejí s vyučováním, jako jsou hračky,
drahé elektronické přístroje, léky, chemikálie a dále jakékoli ostré, nebezpečné či špinavé
předměty;
- dodržují základní hygienické zásady, v prostorách školy chodí v přezůvkách;
- respektují zákaz skladování potravin a materiálů podléhajících rozkladu, hnilobě či plísni ve
školních lavicích a úložných boxech;
- po skončení vyučování uloží žáci potřebné věci či pomůcky dle pokynů učitele a pravidel
učebny, zanechají po sobě čisté a uklizené místo i celou učebnu (uklizené parapety, vyklizené
poličky školních lavic, čistý prostor kolem odpadkového koše, srovnané úložné boxy), židle
zvednou a umístí na lavice;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Seznámení s provozním řádem učeben a ostatních prostor školy tvoří součást vstupního a
periodického školení zaměstnanců školy.
4.2. Žáci a rodiče jsou seznámeni s provozním řádem učeben a ostatních prostor školy vždy na
počátku školního roku. V průběhu roku je provozní řád v plném znění k dispozici v ředitelně školy
a v elektronické podobě na webových stránkách školy.
4.3. Provozní řád učeben a ostatních prostor školy vypracovala Mgr. Klára Kosová, ředitelka školy a
pedagogická rada řád schválila dne 7. 3. 2017.
4.4. Školská rada provozní řád schválila dne 19. 4. 2017.
4.5. Tento provozní řád učeben a ostatních prostor školy je platný od 19. 4. 2017.

V Praze dne 19. 4. 2017

_____________________________
Mgr. Šárka Pavelková
ředitelka školy

