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Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 
 

PROVOZNÍ ŘÁD  

Č. j.: SSOS/861/2013 

Spisový znak 1.4 

Skartační znak A 10 

Vypracoval Mgr. Lubomír Škoda – zástupce ředitele školy 

Schválil PhDr. Ladislav Pochyla – ředitel školy 

Na provozní poradě projednáno dne 22. října 2013 

Směrnice nabývá platnosti ode dne 23. října 2013 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne 01. listopadu 2013 

Směrnice zrušuje směrnici Provozní řád ze dne 03. září 2012  
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
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Na základě § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 7 odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jako statutární orgán 
školy 
 

vydávám 
 

organizační řád školy Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14. 
 
 
Obecná ustanovení 
 
Provozní řád stanoví prostorové podmínky, podmínky kladené na vybavení školy, podmínky 
provozu školy, podmínky pohybové výchovy žáků, režim dne žáků, podmínky odborného 
výcviku a pracovní žáků, podmínky stravování a pitného režimu žáků, podmínky zajištění 
osvětlení, podmínky zajištění vytápění, mikroklimatické podmínky, podmínky zásobování 
vodou, podmínky zajištění úklidu v souvislosti s hygienickými požadavky a v souvislosti se 
zohledněním věkových a fyzických zvláštností žáků. 
 
 
1 Prostorové podmínky školy 
1.1. Nezastavěná plocha pozemku činí 2 478 m2. Představuje zpevněnou plochu 997 m2, 

travnatou plochu 796 m2, plochu pro tělovýchovu a sport 685 m2. Povrch plochy pro 
tělovýchovu a sport odpovídá normovým požadavkům české technické normy 
upravující kvalitu a bezpečnost povrchu ČSN EN 1177. 

1.2. Pozemek školy je oplocen. 
1.3. Vysázené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pokos trav je 

prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. 
1.4. Prostorové podmínky chodeb, šaten a jídelny, počet šaten a hygienických zařízení 

odpovídá požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, 
v platném znění, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném 
znění. 

1.5. Teoretické vzdělávání se uskutečňuje v učebnách, odborných pracovnách, laboratořích, 
počítačových učebnách, jazykových učebnách o rozloze, která odpovídá hygienickým 
požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. 

1.6. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje v tělocvičně, která vyhovuje stavebně 
technickým podmínkám vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, 
v platném znění. 

1.7. Pracoviště praktického vyučování žáků, které se uskutečňuje ve škole a na smluvních 
pracovištích fyzických nebo právnických osob, odpovídají požadavkům nařízení vlády 
č. 371/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 
2 Vybavení školy 
2.1. Stěny chodeb, jídelny a tělocvičny a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení 

úrazů opatřeny pěnovým obložením. 
2.2. Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou vložena pod parapetní 

desky. 
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2.3. Ve škole nejsou umístěny dveře kývavé nebo turniketové. 
2.4. Podlahy učeben, ve kterých probíhá teoretické vyučování, mají protiskluzovou úpravu, 

jsou snadno čistitelné, matné a světlé. 
2.5. Tělocvična je řádně větratelná, vybavena pružnou, snadno čistitelnou podlahou 

s protiskluzovou úpravou. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo 
ohroženo zdraví žáků, svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. U 
tělocvičny je zřízena šatna, umývárna a záchody v souladu s požadavky vyhlášky č. 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

2.6. Prostory praktického vyučování jsou vybaveny protiskluzovou úpravou a technickým 
zařízením pro praktickou výuku jednotlivých učebních oborů. 

2.7. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem opatřeným osvědčením o hygienické 
nezávadnosti vydaným Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o 
tom, že výrobek je schválen státní zkušebnou, splňuje požadavky hygienických předpisů 
a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu (údaj musí být nižší než maximální 
povolená hodnota). 

2.8. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků a 
nábytek doporučený pro žáky se zdravotním postižením. 

2.9. Pracovní stoly v učebnách a pracovnách mají matný povrch. 
2.10. Tabule mají matný povrch s výjimkou tabulí, na které se nepíše křídou. 
2.11. Tabule jsou v učebnách a pracovnách umístěny tak, aby byl dodržen zrakový úhel 

maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovního stolu prvního žáka před tabulí. 
2.12. Na počítačových pracovištích je klávesnice při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby 

umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem 
desky stolu a spodní hranou klávesnice umožňuje opření rukou i zápěstí. Povrch 
klávesnice je matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na 
tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu jsou 
zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího 
zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikaly 
reflexy. 

2.13. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem a zařízením určeným pro žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami nebo pro žáky s tělesným znevýhodněním nebo 
postižením, dle aktuální potřeby. 

2.14. Ve škole jsou vytvořeny relaxační prostory vybavené stolním fotbalem, kantýnou a 
nápojovými automaty. Ve vestibulu je rovněž pro žáky umístěna obrazovka, kde 
probíhá vysílání Školního informačního kanálu. 

 
3 Zásobování vodou 
3.1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. 
3.2. Kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu. 
3.3. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné 

vody, všude je studená a výjimečně, dle povahy učebny, i teplá voda. 
 
4 Osvětlení 
4.1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Směr 

osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace 
výuky. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena 
vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v 
učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule.  
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4.2. V učebnách, v tělocvičně a v jídelně je použito zářivkové osvětlení. Zářivková 
osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze 
použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná 
rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 

4.3. Řady svítidel u umělých osvětlovacích soustav jsou umístěny rovnoběžně s okenní 
stěnou nad levý okraj lavic. 

4.4. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni 
jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací 
jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly 
clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení 
zrakového úkolu. 

 
5 Větrání 
5.1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole jsou přímo větratelné. 

Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání ventilačních otvorů je 
dosažitelné z podlahy. 

5.2. V nejvíce exponovaných třídách je nainstalována vzduchotechnika (klimatizace). 
5.3. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu zajištěna přímým větráním a 

vzduchotechnikou. 
5.4. Intenzita větrání ve všech prostorách školy odpovídá požadavkům vyhlášky č. 

410/2005 Sb., v platném znění. 
 
6 Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek 
6.1. Teplota v učebnách a pracovnách, tělocvičně, šatnách, sprchách a záchodech je 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. 
6.2. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu 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 je provoz školy zastaven. 

6.3. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je 
vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je maximální teplota vyšší než 31 stupňů Celsia, musí 
být přerušeno vyučování, nebo musí být zajištěny takové podmínky, aby vzdělávání 
žáků mohlo probíhat (např. pobyt mimo budovu školy).  

6.4. Orientační kontrola teploty vzduchu je zabezpečována pomocí nástěnných teploměrů, 
které nejsou umisťovány na obvodové stěny místností, tj. na stěny s okny a stěny 
vystavené přímému dopadu slunečního záření. 

6.5. Relativní vlhkost vzduchu je celoročně v rozmezí 30 - 70 %. 
6.6. Rychlost proudění vzduchu je celoročně v rozmezí 0,1 - 0,2 m/s. 
 
7 Hluk 
7.1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. 
7.2. Hlučné práce (opravy atd.) jsou prováděny zásadně v době mimo výuku. 
7.3. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí nepřekračuje hygienické limity (doloženo 

měřením krajské hygienické stanice). 
 
8 Zajištění úklidu 
8.1. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb., v platném znění. 
8.2. Součástí úklidu a je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu 

zákona č. 258/2000Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění 
a výskytu škodlivých živočichů.  
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8.3. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální 
ochranný zásah odbornou firmou. 

 
9 Režim dne, podmínky odborného výcviku a učební praxe, pracovní podmínky 

žáků 
 
9.1. Režim dne žáků zohledňuje věkové, fyzické zvláštnosti a základní fyziologické 

potřeby žáků v souvislosti s dobou začátku a konce vyučování, počtem vyučovacích 
hodin v jednom dni, se zařazováním vyučovacích předmětů podle náročnosti a 
typického biorytmu žáka, s délkou přestávek a možností relaxačních činností v době 
přestávek, délkou a možností využití polední přestávky. Časové rozvržení výuky a 
poskytování přestávek je upraveno ve školním řádu.  

9.2. Rozsazení žáků v učebně se řídí zejména podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke 
speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému 
zdravotnímu znevýhodnění nebo postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání 
lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových 
skupin. 

9.3. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem se mění 
umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Žáci jsou 
vedeni ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické 
zátěže určitých svalových skupin. 

9.4. Žák pracuje na PC v jednom sledu maximálně 2 vyučovací hodiny 
9.5. Časové rozvržení a pracovní podmínky odborného výcviku jsou stanoveny právními 

předpisy a školním řádem a zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti žáků. Při 
odborném výcviku a učební praxi se dbá na to, aby si žáci vytvořili vhodné pracovní 
návyky spojené s držením těla a dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
10 Režim školního stravování, pitný režim 
10.1. Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy. 
10.2. Pitný režim žáci dodržují po celou dobu vyučování. Škola je zásobována pitnou 

vodou, nápoje možné zakoupit v bufetu nebo nápojovém automatu. 
 
 
11 Závěrečná a zrušovací ustanovení 
11.1. Provozní řád č. j. SSOS/861/2013 byl projednán na provozní poradě dne 22. října 2013 
11.2. Zrušuje se provozní řád ze dne 03. září 2012 
 
 
12 Platnost a účinnost 
12.1 Provozní řád nabývá platnosti dne 23. října 2013 
12.2 Provozní řád nabývá účinnosti dne 01. listopadu 2013 
 
 
Olomouc 22. října 2013 
 
 
 
PhDr. Ladislav Pochyla 
ředitel školy 
 


