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Předmět vymezení:
Základní škola

I. Základní údaje
název školy:
adresa školy:

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dubenec 156, 544 55 Dubenec

jméno ředitele:

Mgr. Martina Jonešová

kontakty:

tel.: 499 694 138
e-mail: reditelka@zsdubenec.cz

IČO:

75017881

IZO:

102578532

RED-IZO:

600102491

zřizovatel:

Obec Dubenec, okres Trutnov

adresa:

544 55 Dubenec 210

kontakt:

499 694 213

Základní škola v Dubenci je vesnická plně organizovaná škola, která slouží jako spádová škola
pro dalších 7 - 9 obcí. Přibližně 60% žáků je dojíždějících.

II. Popis školy:
Kapacita, podmínky pro vyučování
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

kapacita 250 žáků
kapacita 80 žáků
kapacita 15 žáků
kapacita 220 jídel

První stupeň je situován do 1. patra a disponuje pěti kmenovými učebnami. Třída se naplňuje do
počtu nejvýše 30ti žáků. Kmenové učebny mají 48 m² a 168 m³. Dále škola využívá oddělení školní družiny
v přízemí (51 m², 153 m³) a v 1. patře (36 m², 126 m³). Druhý stupeň užívá čtyři kmenové učebny v 2. patře
(48 m², 168 m³).
Společně užívané prostory:
přízemí:
1. patro:

šatna (64 m², 256 m³), školní dílna (72 m², 216 m³), školní jídelna (66 m², 198 m³)
hudebna (51,70 m²,168 m³), v odpoledních hodinách využívána školním klubem

2. patro:

tělocvična (126 m², 756 m³), učebna informatiky (48 m², 168 m³), žákovská knihovna a
studovna

Podmínky pro tělovýchovnou činnost:
Kromě tělocvičny mohou žáci využít menší posilovnu (31 m², 94 m³), travnaté školní hřiště
s doskočištěm a sprinterskou dráhou. Obecní hřiště s vyasfaltovaným povrchem, tenisovým
a volejbalovým kurtem je od školy vzdálené asi pět minut chůze. Sportovní zařízení nejsou
vybavena šatnami ani umývárnami.
Požadavky na hygienická zařízení:
V 1. a 2. patře jsou umístěna sociální zařízení pro chlapce, dívky a učitele, v přízemí je umývárna
u školní jídelny. Sborovna je vybavena sprchou. V suterénu školy při oddělení školní družiny je jedna
společná toaleta.
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
Prostory školní budovy a pozemku jsou využívány pro odpolední provoz školních kroužků, tělocvična je
pronajímána i dalším subjektům. Školní kuchyň nabízí odběr obědů i pro cizí strávníky.

III. Organizace vyučování1:
Organizace:
Začátek vyučování v 7.25 hodin
Ukončení vyučování v 14.40 hodin

Školu odemyká školník v 6.50 hodin. Ranní družina je otevřena pro žáky od 6.30 – 7.15 hodin.
Vyučování začíná v 7.25 hodin a končí ve 14.40 hodin.
Školní budova je zabezpečena elektronickým vstupem.
Časový rozvrh vyučování je následující:
1. hodina
2. hodina
velká přestávka
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
přestávka na oběd
7. hodina
8. hodina

1

7.25 – 8.10
8.15 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.05
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.35 – 13.05
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40

§ 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Oddělení školní družiny je v provozu ráno od 6.30 do 7.15 hodin, odpoledne jsou otevřena
dvě oddělení od 11.00 do 16.30 hodin. Školní klub je v provozu od 11.45 do 14.45 hodin.
Rozvrh hodin je přizpůsoben jízdnímu řádu dopravce pro žáky ze spádových obcí.
Stravování2:
Stravování probíhá ve vlastním stravovacím zařízení.
Doba vydávání oběda začíná v 11.00 hodin a končí ve 13.00 hodin.
Cizím strávníkům se oběd vydává do jídlonosičů.
Škola je zapojena do programu Školní mléko a Ovoce do škol. Výdej zajišťuje provozní personál školy
(uklízečky) od 9.00 do 9.20 hodin.
Pitný režim:
Pitný režim je řešen možností odebírat čaj ve školní jídelně v době od 9.00 do 9.15 hodin.
Pohybová výchova:
Pohybová výchova je na škole zajištěna:
 v rámci hodin TV v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně v každém ročníku
 v rámci TV nabídka bruslení a plavání
 nabídkou sportovního zájmového kroužku pro žáky 1. stupně
 v rámci projektu Sportuj ve škole
 organizováním plaveckého výcviku pro žáky 1. stupně
 organizováním lyžařského kurzu pro žáky 7. ročníku
 organizováním sportovního dne pro 1. a 2. stupeň
 Grál dukelských bojovníků (branná výchova)
Režim práce s počítačem:
Žáci školy pracují na počítačích v rámci výuky v počítačové učebně, kde má každý žák k dispozici
vlastní stanici s připojením k internetu. Organizace výuky je nastavena tak, aby souvislá práce dětí na PC
nepřesáhla 2 vyučovací hodiny. Režim provozu podléhá řádu počítačové učebny, který vydává ředitelka školy.
Po domluvě s ředitelkou mají žáci možnost přístupu do počítačové učebny i mimo stanovený rozvrh
(možnost vypracování referátů, prezentací, domácích úkolů apod.)
Po dohodě s vyučujícím mohou žáci při vyučování používat i vlastní vybavení (notebooky, tablety,
mobilní telefony apod.). Pro tyto žáky je také zpřístupněno heslo na připojení k síti Wi-fi.

IV. Další požadavky
Škola vede evidenci školních úrazů.1
Umístění lékárniček:
přízemí
školní kuchyň
školní dílna
školní družina
první patro
sborovna
druhé patro
kabinet TV
ředitelna
1

§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Důležitá telefonní čísla:
Policie
Hasiči
Záchranka
Linka tísňového volání (univerzální, vícejazyčná )
Městská policie
STÁTNÍ SANITY
– místní převoz
- dálkové
Pragomedika
Meditrans
RS Asistans
Acromion
Ochránci bezpečí KC RIAPS
OPERAČNÍ STŘEDISKO ( nepřetržitě )
Krimi. policie - Lupáčova 11, Praha 3
SOS LINKA PRO CIZINCE
Informace o telefonních číslech

158
150
155
112
156
267 313 333
272 700 727
274 817 634
244 471 072
241 441 470, 602 241 501
272 917 557, 608 030 195
974 853 101
974 853 469 )
+420 224 224 378
1180

Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění
upravuje 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu1
Teplota vzduchu:
Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti nejméně 20o
až 22°C. Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny je zajištěna systémem žaluzií.
Tělocvičny, jídelny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí klesnout pod 18°C).
Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m
nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností  0,5°C).
Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po
sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod
16 ºC.
Větrání:
Větrání v celé budově zajišťuje systém rekuperačních jednotek v počtu 2 jednotky na učebnu. Žáci
nemají povolenu manipulaci s okny ani rekuperačními jednotkami. Větrání místností zajišťují vyučující nebo
provozní personál školy. Po vyučování probíhá intenzivní větrání celé budovy.
Na škole v roce 2014 proběhlo měření objemové aktivity radonu. Všechny naměřené hodnoty byly
nižší než směrná hodnota. Jako prevence je všem zaměstnancům školy nařízeno časté větrání, a to každou
hodinu v délce trvání 10 minut a spouštění rekuperace po vyučování.

1

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých,

Osvětlení
Denní osvětlení:
V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost
tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost
se považuje činnost v délce 4 a více hodin.
Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci
pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
Na oknech jsou nainstalovány stínící prvky (žaluzie nebo rolety).
Sdružené a umělé osvětlení:
Při nedostatečném denním osvětlení je použito doplňující osvětlení – zářivky – umístěné rovnoběžně
vzhledem k okenním otvorům.
Osvětlení tabule:
Podmínky pro osvětlení tabule - místní osvětlení zářivkou.
Ochrana před oslněním:
Nainstalován systém žaluzií nebo rolet.
Obrazovky (monitory)
V učebně informatiky, kde se monitory nacházejí, je oslnění zamezeno nainstalovanými žaluziemi
a barevnou neodrazivou úpravou povrchů v učebně.
Obrazovky nejsou situovány proti zdrojům světla. Vzdálenost očí od obrazovky musí být minimálně
50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm.
Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek nesmí být tak velká, aby
snižovala kontrast na obrazovkách.

VI. Zásobování pitnou vodou
Zdroj:
Veřejný vodovod. Kvalita vody pravidelně kontrolována odborným pracovištěm.
Kapacitní hlediska:
Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka1

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim2
způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
Po vyučování setření navlhko všech učeben, společných prostor, chodeb, schodišť a WC. Každodenní úklid
1

2

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých
vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

zahrnuje luxování ploch opatřených kobercem a mytí všech umyvadel včetně obkladů.
ostatní úklid:
Hlavní úklid o letních prázdninách:
chodby - mytí chodeb a schodiště kartáčem, mytí olejových soklů a keramických obkladů kolem podlah,
radiátorů
šatna – umytí podlah kartáčem, mytí laviček, svítidel, soklů, kovových konstrukcí
třídy – mytí lavic, židlí, katedry a ostatního nábytku, soklů, dveří, krytů svítidel, tabulí, radiátorů
pomoc při úklidu po řemeslných pracích v prostoru celé budovy a úpravě okolí školy
Dvakrát ročně:
mytí dveří
mytí oken
úklid kabinetů
pomoc při úklidu půdních prostor
Průběžně dle pokynů ředitelky nebo školníka:
mytí olejových nátěrů stěn
úklid nouzového východu
čištění parapetů oken a prostoru mezi okny
mytí dveří, obkladů kolem dveří, zrcadel ap.
manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Ve škole se třídí následující odpad:

papír
plasty
elektroodpad
hliník
Tento odpad je ukládán do k tomu určených kontejnerů.
Ostatní směsný odpad je denně při úklidu vynášen do kontejnerů před školní budovou. Vyvážení kontejnerů
je smluvně zajištěno se specializovanou firmou.

(účinnost od 6. 12. 2013)
aktualizace 1. 9. 2018
aktualizace 20. 3. 2019

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

