Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.
IČO: 25 554 166
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín

Provozní řád Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1§ 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce
2) § 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární
orgán školy tento provozní řád. Provozní řád je zpracován v souladu s ustanoveními vyhlášky
č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.
Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové
výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
I.

Údaje o zařízení

Název školy: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.
Sídlo:
Telefon:
IČO:
Ředitel a zakladatel: :
Zakladatel:
Tajemnice

Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
577 143 580
25554166
Mgr. Ivo Sedláček
Ing. Jiří Filipec
Ing. Petra Zapletalová
II.

Popis školy a pracovní podmínky

Typ zařízení: vyšší odborná škola
Kapacita školy: 90 studentů
Současný stav: 41 studentů v oborech (každé září se mění, nejvíce bylo ve škole 70 studentů)
Užitá malba: 9 studentů
Sochařská tvorba: 6 studentů
Grafická tvorba: 9 studentů
Hudebně dramatické umění: 17 studentů
Studenti jsou rozděleni do skupin podle jednotlivých oborů, přičemž v některých případech jsou
skupiny spojovány pro výuku některých předmětů v souladu s učebními plány.
Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní ubytovací zařízení, zajišťují si studenti ubytování
samostatně.
Škola je umístěna v budově bývalé základní školy, vlastníkem je Magistrát města Zlína.
Roční nájemné činí: CZK 370676,-. Odborné herecké předměty jsou vyučovány v prostorách
Městského divadla Zlín, gymnastika a akrobacie na Sokolovně (Sokolská ul. ve Zlíně). Toto je
ošetřeno s majiteli prostor smluvně.
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Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání,
velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou
výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vytvoření vhodných
podmínek pro výuku zejména sledováním teploty a dostatečným větráním v předmětech, v nichž
se pracuje s barvami a ředidly. Náležitou pozornost je nutné věnovat i užívání chemických látek
v grafických dílnách případně hygieně prostředí v sochařském oboru.
Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním
sklem a ve výšce 1 m jsou opatřeny výstražným barevným označením.
Každý student má vlastní zamykatelnou skříňku na oděv, přezůvky a pracovní pomůcky.
Učebny kolektivní výuky jsou vybaveny umyvadlem s tekoucí vodou a mýdlem. Na WC jsou
k dispozici papírové ručníky a tekuté mýdlo. Vzhledem k charakteru výuky mají studenti
k dispozici sprchový kout (muži i ženy) a na dámské toaletě je bidet.
Výuka je organizovaná tak, aby studenti měli možnost stravování v jídelně vedlejší základní školy.
Jídelna je zřizována 10. ZŠ Dřevnická, vstup je chodbou spojující obě školy. Na chodbě jsou
instalovány automaty na teplé i studené nápoje.

III.

Organizace vyučování

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování se zahajuje v 8.15 h a ukončuje se nejpozději v 17.30
hodin (výjimečně i později-zkoušky a představení studentského divadla).
Časový rozvrh vyučování:
Hodina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

od
8:15
9:10
10:05
10:55
11:45
12:35
13:25
14:15
15:05
15:55
16:45

do
9:00
9:55
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:50
16:40
17:30

Rozvrh hodin je sestaven tak, aby studenti měli dostatek času na oběd a pro přemístění mezi
různými pracovišti.
Přestávky tráví studenti v prostorách školy případně ve vymezeném prostoru kolem školy.
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Vedle klasických učeben jsou k dispozici učebna výpočetní techniky, ateliéry pro výuku malby
a kresby, učebny pro výuku herectví, šatna pro herectví, grafické dílny a sochařská dílna.
V těchto prostorách studenti pracují za dozoru vyučujících.

IV.

Zajištění bezpečnosti

Ve škole je zaveden systém osobních čipů a čipových karet umožňujících vstup do budovy. Cizí
osoby do budovy vstoupí pouze za asistence zaměstnance školy. Studenti i zaměstnanci školy
obdrží čip proti podpisu a peněžní záloze.
Zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek a manipulace s nebezpečnými
zařízeními upravuje školní řád.
Postup při úrazu upravují Směrnice pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyšší odborné
škole, Traumatologický plán a Směrnice k zajištění první pomoci a evidence pracovních
a školních úrazů.
Lékárničky jsou umístěny v obou patrech školní budovy – v suterénu v grafické dílně a v první
podlaží v kanceláři školy. Na umístění lékárniček upozorňují cedulky umístěné na dveřích.
V grafických dílnách u každého stroje jsou umístěny Pravidla pro práci na strojích s možností
vzniku případných bezpečnostních rizik.
Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou ve Zlíně proběhne v měsíci lednu školení první
pomoci.
Vyučující předmětů, v nichž se pracuje s barvami, jsou povinni dbát na pravidelné větrání tak,
aby bylo zajištěno odpovídající mikroklima. Chemické látky – barvy a ředidla jsou skladovány
v uzamykatelných prostorách.
Pro každou mimoškolní akci studentů je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí
akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce podle školského zákona č. 561/2004
Sb. a vyhlášky č. 106/2001 o hygienických požadavcích pro organizovaní akcí pro studenty.
Podrobnosti jsou stanoveny v Směrnici pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyšší
odborné škole.
V.

Stravování a pitný režim

Školní stravování zajišťuje školní jídelna 10. ZŠ Dřevnická nebo restaurace v okolí školy (Basket
bar, Picasso, Hubert …), všichni studenti jsou plnoletí.
Provozní doba školní jídelny pro vydávání obědů je od 11:30 do 13:45 h.
Pitný režim: nápoje jsou poskytovány v rámci školního stravování, ve škole jsou umístěny
automaty pro zakoupení balených nápojů. Zásobování pitnou vodou je k dispozici ve veřejném
vodovodu v každé učebně.
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VI.

Pohybové aktivity

Pohybové aktivity v oboru herectví jsou zajištěny v dostatečném počtu v předmětech Pohybová
výchova (akrobacie, klasický tanec, moderní tanec, pantomima, step, šerm, taneční gymnastika)
a Jevištní pohyb.
U výtvarných oborů při výuce malby a sochařství studenti převážnou část pracují ve stoje, což při
počtu hodin podle učebních plánů je fyzicky náročné. Další pohybové aktivity nejsou v učebních
plánech zahrnuty. Dvakrát za rok probíhá výuka těchto oborů v plenéru – kurz kresby a malby
v přírodě, vždy jeden pracovní týden (k průběhu jsou vždy písemné propozice).
VII.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Ve všech učebnách teoretického vyučování i v odborných učebnách je zajištěno osvětlení
předepsané normami pro osvětlení učeben. Větrání učeben se provádí podle potřeb.
Vytápění je zabezpečeno tak, aby byly splněny parametry mikroklimatických podmínek.
- Zima
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu
Výsledná teplota v místnosti 22 +/- 1 °C
Minimální výsledná teplota v místnosti 19 °C
Průměrná výsledná teplota v tělocvičně se musí pohybovat mezi 19 až 21 °C.
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu studentů
a pracovníků školy ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C ne však méně než 16 °C
nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro
výchovu a vzdělávání zastaven.
-

Léto
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu
Průměrná výsledná teplota v místnosti 28 °C
Maximální výsledná teplota v místnosti 31 °C
Při extrémních venkovních teplotách, kdy je teplota vyšší než 30 – 31 °C musí být přerušeno
vyučování nebo zajištěno jiné náhradní opatření např. pobyt mimo budovu nebo
v místnostech, do kterých nesvítí přímé sluneční záření.
Orientační kontrolu teploty vzduchu je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů tak,
aby nebyly vystaveny přímému dopadu slunečního záření a nebyly na obvodové stěně
místnosti.
Všechny učebny, kabinety a prostory pro administrativu jsou přímo větratelné.

Celková plocha školy je 641 m a je umístěna ve 2 podlažích. O čistotu ve škole se starají
2 uklizečky a o prostory před školou se stará pan školník. Vzhledem k ploše školy uklizečky
pracují na zkrácenou pracovní dobu a mají na starosti 330 m2 a 371 m2. Do práce nastupují v 6
hodin ráno. Vzhledem k množství a rozměrům oken je jejich umývání svěřeno externí firmě.
Odpad likviduje školník, u školy jsou stále kontejnery na třídění odpadů.
Denní úklid obsahuje setření na vlhko všech podlah, nábytků, parapetů, za použití čisticích
prostředků s dezinfekčním účinkem, umytí umyvadel, záchodových mís a sedátek na záchodech.
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V obou podlažích jsou funkční výlevky na vodu. Vzhledem k tomu, že škola je v nájmu, malování
v pravidelných termínech zabezpečuje vlastník budovy. Odpady jsou zneškodňovány denně.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Provozní řád je trvale vyvěšen pro potřeby studentů na chodbě školy a na webu školy ke stažení.
Pro vyučující bude k dispozici ve sborovně.
Seznámení s provozním řádem je součástí každoroční prověrky BOZP a tvoří součást vstupního
školení zaměstnanců školy.
Tento provozní řád byl schválen pedagogickou radou školy.
Účinnost od: 1.9.2018

………………………………………………………………….
Mgr. Ivo Sedláček
ředitel
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