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PROVOZNÍ ŘÁD
(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů) 
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I. Údaje o zařízení

Název: Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora  284 01
Telefon: 327512361
IČO: 02457105
Ředitel: PhDr. Stanislava Lisková
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01  Hradec Králové

II. Popis školy

Typ školy: gymnázium

Kapacita, počet žáků: 240  
         
Podmínky pro vyučování (velikost učeben):

1. učebna (č. 311) 68,4 m2
2. učebna (č. 310) 68 m2
3. učebna (č. 304) 69,5 m2
4. učebna (č. 314) 70,65 m2
5. učebna (č. 206) 73,9 m2
6. učebna (č. 203) 68,5 m2
7. učebna (č. 108) 72,2 m2
8. učebna (č. 104) 66 m2
9. učebna (č. 308) 69 m2

Učebny pro dělenou výuku (jazyků, ivt, výtvarné výchovy)
10. učebna (č. 207) 37,4 m2
11. učebna (č. 209) 43,8 m2
12. učebna (č. 111) 40,2 m2
13. učebna (č. 309) 41,9 m2
14. učebna (č. 212) 72,2 m2

Počet žáků ve třídě:
V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: 
V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

       
Počet dojíždějících žáků, vzdálenost, časové údaje:

Počty se každý rok upravují, žáci jsou převážně z okresů Kutná Hora a Kolín. Ve výjimečných 
případech jsou na škole i žáci z větší vzdálenosti (max. 5 žáků), ale dojezd je vždy do 2 hodin. Žáci 
využívají hromadnou dopravu (vlak, autobus)  a soukromé dopravní prostředky.
Podmínky pro tělovýchovnou činnost:

Škola nemá vlastní tělocvičny a využívá služeb dvou tělocvičen v Kutné Hoře
1. Hala BIOS, Zvonařská 672, Kutná Hora, 284 01 - vzdálenost od školy: 1 min. chůze
2. Hala BIOS, Puškinská 617, Kutná Hora, 284 01 - vzdálenost od školy: 10 min. chůze
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Požadavky na hygienická zařízení:
Šatny: šatní skřínky, počet:120 (vždy jedna šatní skříňka na 2 žáky)
Záchody: Dívky: 4 místnosti, 12 x umyvadlo, 11 x WC, 2 x hygienická kabinka

Chlapci: 3 místnosti, 9 x umyvadlo, 4 x WC, 9 x pisoár

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
Budova je předně využívána pro hlavní činnost školy tj. uskutečňování vzdělávání a výchovy 

žáků podle vzdělávacích programů, druhotně jsou části školy pronajímány např. na školení, 
vzdělávací a kulturní  akce. Školní pozemek je využívám pro volnočasové aktivity studentů.

III. Organizace vyučování

Teoretické vyučování: 
Začátek vyučování v 8:00 hod. (výjimečně v 7:05 hod.).
Ukončení vyučování v 16:00 hod. (výjimečně nepovinné předměty v 16:50 hod.).
Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni je 9 hodin s polední přestávkou bez 
polední přestávky 6 hodin.
Vyučovací hodiny (délka 45 min.) 
Přestávky 10 min. po každé hodině, 20 minut po druhé vyučovací hodině, délka polední 
přestávky je nejméně 50 - 60 minut.

Stravování:
Žáci se stravují ve smluvním stravovacím zařízení Vyšší odborné školy, Střední průmyslové a 

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.za podmínek stanovených jejich provozním řádem. 
Adresa jídelny: Komenského náměstí 67, Kutná Hora, 284 01.  Jídelna je vzdálena os školy asi 5 
minut chůze. Výdej stravy - oběd 11:30 – 14:00.

Možnost doplňkového občerstvení: školní bufet.
                     
Pitný režim: 

Je zajištěn pitnou vodou z místního vodovodu, nápoje je možné zakoupit v bufetu školy. 

Pohybová výchova:
Tělesná výchova: 1. - 8. ročník 2 vyučovací hodiny / týden (blok 2 vyučovacích hodin)
Lyžařský kurz: 2. a 5. ročník 1 x ročně (7 dní)
Letní kurzy: 3. a 7. ročník 1 x ročně vodácký kurz dle podmínek

Režim práce s počítačem:     
     Pro výuku IVT a podobných předmětů je využívaná počítačová učebna (72,2 m2) s 20 
pracovními stanicemi, výuka je vždy dělená, účastní se ½ třídy. Výuka je v  max. 2 hodinových 
blocích.  V ostatních předmětech určují četnost využití počítačů jednotliví učitelé. 

IV. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu:
Zpracována v plánech školy (minimální preventivní program, traumatologický plán, 

organizace školního roku), účast převážně formou projektů.

Školní řád školy:
Aktualizované vydání je k dispozici v sekretariátu školy a na webových stránkách školy.
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Evidence a registrace úrazů:  
Je prováděna v souladu s platnou legislativou pověřeným pracovníkem školy, který vede 

knihu úrazů, vyhotovuje záznamy o úrazech a odesílá je ČŠI.

Lékárnička první pomoci:
Je umístěna v sekretariátu školy, kde se hlásí všechny školní úrazy a je zde poskytována 

první pomoc při drobných úrazech a kontaktován zákonný zástupce žáka. V případě vážnějšího 
úrazu je zavolána lékařská pomoc.

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu: 
Teplota v učebnách a dalších místnostech určených k trvalé činnosti je zajišťována 

centrálním teplovodním vytápěním s automatickou regulací v rozsahu 20°až 22°C. Proti pronikání 
slunečního záření jsou okna místností vybavena látkovými závěsy..

Kontrola teploty vzduchu v je prováděna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 - 1,5 m nad 
podlahou, popř. přenosným teploměrem ve výšce 1,2 - 1,5 m nad podlahou.

Zastavení provozu školy: 
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáku ve 3 po sobě následujících 

dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC musí 
být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Větrání:
Větrání se provádí o přestávkách okny, dohled je zajišťován pracovníky školy.

Osvětlení: 
Vzhledem k charakteru budovy nelze ve všech prostorách určených k trvalé činnosti žáků, 

jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter 
zajistit vyhovující denní osvětlení má škola možnost využívat osvětlení sdružené.  

Sdružené osvětlení:   
Při nedostatečném denním osvětlení v případě nepříznivých klimatických podmínek je denní 

osvětlení a doplněno umělým osvětlením i během dne. 

Osvětlení tabule:  
Pro tabule je zabudováno místní osvětlení jako součástí celkového osvětlení. 

Ochrana před oslněním:  
Je zajištěna zařízením pro regulaci denního osvětlení – závěsy.

Obrazovky:
Úroveň denního i umělého osvětlení prostor se zobrazovacími jednotkami je v souladu s 

normovými hodnotami a požadavky.
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.

Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací 
jednotky ve výši očí. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či 
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poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na 
obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou 
konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby uživatele.

VI. Zásobování pitnou vodou

Zdroj a kapacitní hledisko:
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům 

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

všude je studená a výjimečně, dle povahy učebny, i teplá voda.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním

   vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím

  umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
d)  nejméně  jednou  týdně  omytím omyvatelných částí stěn hygienického

   zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných

  zdrojů,
  f)  nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích
  předmětů,
  g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
 h)  pravidelnou  údržbou  nuceného  větrání nebo klimatizace a čištěním
   vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Způsob a četnost deratizace:
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných. 

 
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:  

Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů v nádobách k tomu 
určených a denně vynášeny. 

Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
   

VIII. Jiné
Pokyny pro případ nouze:

Požár, havárie a jiné mimořádné události se řeší dle platné dokumentace BZP/PO umístěné v 
sekretariátu školy, který slouží jako ohlašovna požáru a mimořádných situací. 

V Kutné Hoře dne 31. 12. 2014

PhDr. Stanislava Lisková,
ředitelka školy
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