
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NESLOVICE, OKRES BRNO-VENKOV, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Provozní řád základní školy a 

mateřské školy Neslovice 
Od 1. 9. 2022 

 

 Údaje o zařízení  

    IČO:  70999503, ID datové schránky: wyjmfq9  

Bankovní účet pro školní jídelnu: 256565881/0300 

Bankovní účet ZŠ a MŠ Neslovice: 181745086/0300 

    kapacita  základní školy: 245 žáků 

    kapacita mateřské školy: 73 dětí 

    kapacita školní družiny: 225 žáků 

    kapacita školní jídelny: 230 jídel 

    kapacita školní jídelny - výdejny: 143 jídel 

 

 

Hlavní budova, adresa: Neslovice, Hlavní 71, 664 91 Neslovice 

 Kancelář ZŠ Neslovice: 733 715 785 

  

➢ Ředitelka školy Mgr. Lenka Odehnalová, výchovný poradce tel. 739 575 938,            

e-mail: odehnalovaL@zsneslovice.cz  

 

➢ Zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Sklenářová tel. 733 715 810,                                                

email:  j.sklenarova@zsneslovice.cz 

 

➢ Administrativní pracovnice: Ludmila Vozdecká, tel. 733 715 785,  

        email: vozdeckal@zsneslovice.cz 

 

➢ Přípravná třída: Renata Kalábová, tel.732 692 767, email: kalabovar@zsneslovice.cz 

 

➢ Třídní učitelka 1. ročník: Mgr. Pavla Hošková, tel. 732 692 803, 

email:hoskovap@zsneslovice.cz 

 

➢ Třídní učitelka 2. ročník: Mgr. Milada Pavlišová, tel. 732 692 775 

email:pavlisovam@zsneslovice.cz 

 

➢ Třídní učitelka 3. ročník: Mgr. Milada Hostinská, tel. 724 005 954, 
email:hostinskam@zsneslovice.cz 

 

➢ Třídní učitel 4. ročník: Mgr. Petr Soldán, tel. 736 677 099,                                                 

email: soldanp@zsneslovice.cz 

 

➢ Třídní učitelka 5. ročník: Mgr. Jarmila Sklenářová, tel. 733 715 810, 

email:j.sklenarova@zsneslovice.cz 

 

➢ Učitelka AJ, VV, PČ v 5. třídě – Bc. Věra Kaplanová, tel. 776 196 875, 

email:kaplanovav@zsneslovice.cz 
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➢ Učitelka TV, výchovný poradce - Mgr. Lenka Odehnalová, tel. 739 575 938,                   

e-mail: odehnalovaL@zsneslovice.cz  

 

➢ Speciální pedagog: Mgr. Silvie Cachová, tel. 731 477 703,                                       

email: cachovas@zsneslovice.cz 

 

Školní družina:  

       Vedoucí vychovatelka, 2.oddělení : J. Kocourková 739 031 771 SD@zsneslovice.cz 

Vychovatelka 3. oddělení: A. Matoušková, 733 123 464 SD@zsneslovice.cz 

Vychovatelka 1. oddělení:  Renata Kalábová, tel. 732 692 767,                                 

email: kalabovar@zsneslovice.cz 

Vychovatel 4. oddělení :Mgr. Petr Soldán, tel. 736 677 099,                                      

email: soldanp@zsneslovice.cz 

 

Školní jídelna:        

Vedoucí ŠJ p. Alexandra Kučová, tel: 739 575 945, email: kucovasasa@seznam.cz   

 

1. odloučené pracoviště, adresa: Neslovice, Školní 93 – 2. třída MŠ 

 

➢ MŠ 2. třída tel. 733 715 812 

Učitelka a zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Petra Crhová Holubářová 

Učitelka MŠ: Jitka Božková 

Učitelka MŠ: Andrea Santosová 

Asistent pedagoga: Bc. Petra Zoblivá 

 

 

2. odloučené pracoviště, adresa: Kratochvilka 7 – 3. třída MŠ 

 

➢ 3. třída MŠ tel. 734 201 761  

Učitelka MŠ a vedoucí pracoviště: Bc. Veronika Vítová 

Učitelka MŠ  a školní asistent: Bc. Markéta Lorencová 

Učitelka MŠ a asistent pedagoga: Marcela Svobodová 

 

 

3. odloučené pracoviště, adresa: Neslovice, Hlavní 246 -  1. třída MŠ 

 

➢ 1.třída MŠ tel. 731 655 227  

Učitelka MŠ a vedoucí pracoviště: Hana Homolková 

Učitelka MŠ: Bc. Martina Velebová 

Školní asistent: Andrea Santosová 

 

4. odloučené pracoviště, adresa: ZŠ Tetčice, Palackého 52 

 

Zástupce ředitele pro ZŠ Tetčice, metodik prevence: PaedDr. Ludmila Vojtíšková,       

tel: 734 201 762, e-mail: vojtiskovaL@zsneslovice.cz   

 

Třídní učitelka 1. ročníku: Mgr. Petra Jonášová, tel: 736 677 065,                                         

e-mail: petrajonasova@zsneslovice.cz  

 

Třídní učitelka 2. ročníku: Barbora Šicová, tel: 774 443 386,                                           e-

email: sicovab@zsneslovice.cz 

 

Třídní učitelka 3. ročníku: Bc. Marcela Jedináková, tel: 775 767 709,  

e-mail: jedinakova.marcela@zsneslovice.cz  
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Třídní učitelka 4. ročníku: PaedDr. Ludmila Vojtíšková, tel: 734 201 762,                                

e-mail: vojtiskovaL@zsneslovice.cz  

 

Třídní učitelka 5. ročníku: Bc. Ivana Hádková, tel: 736 677 332,                                             

e-mail: ivana.hadkova@zsneslovice.cz  

 

Učitelka VV, PRV, PČ, TV: Bc. Eliška Horáková, tel: 733 715 811,                                                  

email: horakovae@zsneslovice.cz 

Učitelka PRV, PŘ: Mgr. Klára Odehnalová, tel: 775 887 557 

Speciální pedagog a učitelka VL 4. a 5. tř.: Mgr. M. Jirglová, tel: 736 677 390,                             

e-mail: monikajirglova@zsneslovice.cz 

 

• Vedoucí vychovatelka: paní Veronika Králíková, tel: 608 977 932,                            

e-mail: veronika.kralikova@zsneslovice.cz,  

• Paní vychovatelka: Ing. Eva Sablová, tel: 736 677 501,                                               

e-mail:  eva.sablova@zsneslovice.cz,  

• Paní vychovatelka: Monika Hlavoňová, tel: 736 677 310,                                             

email: monika.hlavonova@seznam.cz 

• Vedoucí školní jídelny MŠ Tetčice: Marcela Poláčková tel: 602 872 857 

 
Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. 

 

Všeobecná ustanovení 

• 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. 
 

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 

• Školní budova je po vyučování využívána k provozu ŠD, kroužků a k výuce hudebního a 

výtvarného oboru ZUŠ, tělocvična je využívána mimo hodin tělesné výchovy k aktivitám 

dalších organizací a zájmových útvarů ( Sokol, Obec Neslovice, Myslivecké sdružení, Skaut 

ABS, SDH …). 

• Školní jídelna je taktéž využívána mimo dobu stravování společenskými organizacemi a 

zájmovými útvary.  

• Hřiště za školou je oploceno a slouží ZŠ, ŠD a MŠ, zájemcům z jiných organizací a 

jednotlivcům je pronajímáno. 

 

Školní družina 

• Školní družina je v provozu v Neslovicích ráno od 6:15 hod do 7: 15 hod, odpoledne od 11,40 

hodin do 16:30 hodin (v Tetčicích odpoledne do 16:30 hod a ráno od 6:30 hod do 7: 45 hod  

• Pracuje v 7 odděleních. Nabízí v rámci své činnosti spoustu zájmových útvarů.  

• Školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, zájmové útvary i pro děti MŠ a žáky 2. stupně.  

• Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. 

• Žáci mohou využívat školní hřiště, hřiště ve Žlebě, tělocvičnu, jídelnu, sokolovnu v Tetčicích, 

les, případně podnikají vycházky do okolí. 

• Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny. 

 

 

Dojíždění žáků 

• 1. Žáci do školy dochází nebo dojíždějí z Neslovic, Hlíny, Kratochvilky, Rosic, Tetčic, Babic,  

Zastávky, Omic, Zbýšova, Ivančic, Říčan a Zakřan. 

• 2. Příjezd autobusu do Neslovic je v 7,19 hodin. 

• 3. Žáci dojíždějí do školy autobusem, na kole, autem s rodiči nebo pěšky. 
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Vyučování 

• Pravidelné vyučování začíná v Neslovicích v 7,35 hodin, v Tetčicích v 8,00 hodin. Škola 

v Neslovicích je otevřena pro žáky v 6:15 hod – ŠD do 7:15 hod., v Tetčicích v 6.30 hod – ŠD 

do 7:45 hod. 

 

Neslovice 

Vyučovací. hodina OD  DO 

1. 7:35 - 8:20 

2. 8:45  - 9:30 

3. 10:00 - 10:45 

4. 10:55 - 11:40 

5. 11:50 - 12:35 

5. -6. 11:50 - 13:20 

 

                                 Tetčice 

Vyučovací hodina OD  DO 

1. 8:00 - 8:45 

2. 9:10  - 9:55 

3. 10:20 - 11:05 

4. 11:15 - 12:00 

5. 12:05 - 12:50 

6. 13:00 - 13:45 

7. 13:50 - 14:35 

Přestávky 

• Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2.vyučovací hodinou je 25 

minutová přestávka na svačinu, mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce trvání 30 

minut. Tuto přestávku děti většinou tráví na školním hřišti. Další přestávky jsou v délce 10 

minut. 

 

Režim práce s počítačem 

• Práce na počítači je v rozvrhu školy pravidelně zařazena pro žáky přípravné třídy, kroužky, 

předmět informatika  a některé vyučovací hodiny. Jinak výuka v počítačové učebně probíhá 

v rámci jednotlivých předmětů a potřeby všech tříd nepravidelně, dle potřeby procvičení učiva 

a rozvrhu, do něhož se příslušní vyučující zapisují vždy každý den na počátku vyučování. 

V těchto hodinách se kromě práce s počítačem využívají i běžné metody výuky. 

• Stoly jsou dostatečně prostorné, v učebně je umístěno celkem 15 stolů s 15 žákovskými 

pracovními stanicemi, každá pracovní stanice je vybavena sluchátky. 

 

Režim stravování 

• K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance má škola v Neslovicích vlastní školní jídelnu a 

výdejnu, která je součástí školy na adrese Školní 93.V ZŠ Tetčice zajišťuje stravování MŠ 

Tetčice. Žáci se stravují ve vlastní školní výdejně, která je v Tetčicích umístěna v budově 

školy. 

• Obědy jsou vydávány v době od 11,15 hodin do 13,30 hodin, doba, po kterou žák konzumuje 

oběd, není vymezena. 

 

Zásobování vodou, pitný režim 

• Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce 

veřejného vodovodu. Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje, který vaří školnice MŠ. Čaj je 

žákům k dispozici po celou dobu vyučování na chodbě, odkud si ho odnášejí v konvicích do 

jednotlivých tříd. Dále je čaj k dispozici po celou dobu provozu školní družiny. 

• Škola je zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. 



 

Podmínky pohybové výchovy 

• Ve škole je žákům k dispozici tělocvična nebo v Tetčicích sokolovna.  

• Tělocvična je vybavena standardně – koše na košíkovou, šplhadla, lana, švédská bedna, kozy, 

žíněnky, lavičky, branky na florbal, hrazda, gymnastický koberec, Nářadí je umístěno 

v nářaďovně, která je uzamykatelná.  

• U tělocvičny jsou 2 šatny, 2 WC se 3 umyvadly pro dívky, pro chlapce má sociální zařízení 3 

pisoáry a 1 kabinku také se třemi umyvadly. Šatny jsou opatřeny židlemi. Na stěnách jsou 

háčky na pověšení věcí. 

• Za školou jsou umístěna 2 hřiště a plocha s různými tělovýchovnými prvky.  

• Žáci mají 2 hodiny povinné tělesné výchovy a rekreační tělesnou výchovu v rámci kroužků a 

ŠD 

• Od školního roku 2016/2017 jsme byli zapojeni do projektu „Hodina pohybu navíc“ – týká se 

1. – 3. třídy. Projekt pokračoval pod názvem „Sportuj ve škole“, po jeho ukončení probíhá 

hodina pohybu navíc v rámci ŠD nadále. 

• Výuku plavání zajišťujeme v plaveckém bazénu v Kuřimi (ZŠ i MŠ) a v Kohoutovicích. 

• Výuka bruslení probíhá v MŠ a v 1. – 5. třídě v zimním období na zimním stadionu v 

Rosicích, turistika je prováděna především v rámci školní družiny, dopravní výchova probíhá 

průběžně od MŠ až do 5. třídy na dopravním hřišti v Oslavanech. 

• Tělovýchovné chvilky jsou pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků. 

• O přestávkách mohou žáci pobývat na školním hřišti, relaxovat na koberci ve třídách, volně se 

pohybovat po chodbách, ve třídách se pravidelně větrá. 

Hluk 

• Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud 

jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce 

budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do 

budovy (doprava,) nepřekračuje hygienické limity.  

 

Údržba školy 

• Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních 

provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící prostředky včetně 

dezinfekčních prostředků. Vydávání čistících prostředků a pravidelnou kontrolu jejich 

účelného používání provádí školnice podle popisu práce.  

• Úklid je prováděn v rozsahu, odpovídající platné vyhlášce  

• Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jako prevence vzniku 

infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a 

dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. 

 

Pracovní podmínky 

• Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 

• 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. 

• Žáky školy jsou děti se specifickými poruchami učení. Pro tyto žáky jsou vypracovány 

individuální výukové plány.  

• Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází z platných vyhlášek a 

ustanovení.  

• Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v 

učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky 

vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují 

dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují 

osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání 

přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky.  

• Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve 

třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému 

sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových 

skupin. 

 



Mimoškolní akce žáků 

• Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. 

Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce. Vede záznamy o předepsaných 

náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení 

lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, 

pojištění. 

 

Osvětlení 

• Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je 

vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna 

opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami nebo závěsy. Umělé osvětlení v 

učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové 

a zářivkové osvětlení, v tělocvičně a jídelně 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 

Větrání 

• Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy – učebny, šatny, WC, školní 

družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání. 

 

Vytápění 

• V učebnách, odborných pracovnách, družině a dalších místnostech určených k trvalému 

pobytu je zajištěna teplota nejméně 20ş až 22ş C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 s C.  

• V tělocvičně teplota vzduchu neklesá pod 16ş C, v jídelně a v dalších místnostech pro 

krátkodobý pobyt pod 18ş C, na záchodech pod 16ş C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových 

místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.  

• V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26ş C. K její regulaci jsou v oknech 

instalovány žaluzie, natáčecí a vytahovací a stropní ventilátory. Tato teplota může být 

překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty 

vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících 

dnech pod 18ş C, nejméně však na 16ş C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách 

v jednom dni pod 16ş C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.  

 

Vybavení školy 

• V tělocvičně jsou okna zajištěna sítěmi proti rozbití. Otevírání oken je zajištěno. Podlaha je 

pokryta marmoleem. Kryty svítidel jsou z nerozbitného materiálu. K tělocvičně patří 

nářaďovna, dvě šatny, dvě sociální zařízení, oddělené pro hochy a dívky. 

• Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 

• Zábradlí splňuje požadavky norem. 

o Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm.  

• Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, na 

sociálních zařízeních je teplá a studená voda. 

• V učebnách a jídelně jsou podlahy opatřeny PVC, na chodbách a sociálních zařízeních 

dlažbou. 

• Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na 

začátku i v průběhu školního roku. 

• Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně, další lékárničky jsou umístěny v tělocvičně, 

v MŠ, v ŠJ a kabinetě TV. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu 

lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle 

výsledků kontrol a požadavků vyučujících 

 

 

 

 

 

V Neslovicích  22.8. 2022                                                                   Mgr. Lenka Odehnalová 

                                                                                                                     ředitelka školy 

 


