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Mateřská škola speciální, Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav 

Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01 

 

PROVOZNÍ ŘÁD  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY 

Č.j.: Spisový / skartační znak A. 1. 2 / A5 

Schváleno dne:  

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 6. 2019 

Změny a dodatky Aktualizace k 1. 9. 2022 

 

Základní škola speciální Diakonie ČCE Čáslav je umístěna v prvním patře budovy Střediska 

Diakonie ČCE Čáslavi. K dispozici má škola 6 učeben, sborovnu, kancelář a ředitelnu, školní 

družinu v kmenových třídách. Další vyjmenované prostory užívá škola společně s klienty 

střediska. Jsou to tyto místnosti: šatna v přízemí budovy a jídelna, tělocvična v suterénu, 

terapie v prvním patře.  

Kapacita školy:  

Základní škola speciální má kapacitu 29 žáků.  

Kapacita střední školy praktické 8 žáků. 

 

Poloha jednotlivých tříd podle plánu budovy:  

ZŠS má k dispozici 5 tříd v pravém křídle budovy v prvním poschodí (číslo 218–222), dále 

kancelář školy a sborovnu. V pravém křídle prvního poschodí je umístěna třída praktické školy, 

autistická třída, odborná učebna – kuchyňka, místnosti pro terapie. 

Toalety a sprcha jsou umístěny naproti třídám v prvním patře.  

Šatna je v přízemí budovy od hlavního vchodu po pravé ruce. 

Jídelna je v přízemí od hlavního vchodu po levé ruce.  

Tělocvična je umístěna v suterénu budovy.  

 

Režim dne:  

 

Začátek vyučování je v 8 hodin.  

Konec vyučování je podle rozvrhu v jednotlivých ročnících.  
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Družina je otevřena od 7.15 hodin do 8.00 hodin dopoledne a odpoledne od 11.30 hodin do 

15.00 hodin.  

 

Uzamykání budovy a dalších pronajatých místností.  

Škola je uzamykána: 

- pracovníky školy po ukončení pracovní doby. Budova střediska Diakonie je uzamykána 

v 16,00 hodin pracovníky střediska Diakonie Čáslav.  Návštěvy mimo pracovní režim 

školy je možné si dohodnout s ředitelkou školy osobně.  

- Třídy školy jsou uzamykány samostatně jedním generálním klíčem. Veškerá třídní 

dokumentace je ve třídách uložena v uzamykatelných skříňkách. 

- Kancelář školy je uzamykána samostatným bezpečnostním klíčem. Veškerá 

dokumentace uložená v kanceláři školy je uzamčena samostatnými klíči uloženými 

v bezpečnostní schránce v kanceláři školy. Do této schránky vstupuje pouze ředitelka 

školy, zástupkyně školy a pracovnice kanceláře. 

 

 

Vybavení tříd a dalších specializovaných místností. 

Ve třídách jsou zajištěny podmínky podle charakteru zdravotního stavu žáků včetně 

bezbariérového prostředí. Pro manipulaci s imobilními klienty jsou k dispozici dva zvedací 

pojízdné mechanismy. V učebnách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím 

vybavením. Je zde vyčleněn prostor pro odkládání a uložení kompenzačních pomůcek. 

Podlahy ve třídách a terapeutických místnostech a v tělocvičně odpovídají charakteru činnosti 

a jsou snadno čistitelné. Třídy mají vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. Jsou 

přímo větratelné, okna mají bezpečnostní zámek.  

Provozní podmínky: 

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne v jednotlivých třídách je stanoven podle 

individuálních potřeb žáků.  

Úklid školy 

Úklid v škole se provádí denně setřením na vlhko všech podlah, luxováním koberců, otíráním 

okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik. Koberec se v relaxačním koutu denně 

vysává vysavačem, minimálně jedenkrát za měsíc se pere. 

Úklid dalších pronajatých prostor provádí pracovníci střediska v souladu s hygienickými 

předpisy pro provoz budovy Střediska Diakonie Čáslav.  

Sociální zařízení školy a jeho úklid probíhá v souladu s hygienickými normami pro školská 

zařízení. Zaměstnanec školy provádí úklidové práce dle své pracovní náplně a rozpisem 

úklidových prací. Denně se, za použití čistících prostředků s desinfekčním účinkem, myjí 

umyvadla a záchody. Jedenkrát týdně se myjí a desinfikují omyvatelné stěny na toaletách, 

v případě potřeby se myjí častěji. Třikrát ročně se myjí všechna okna ve škole a v družině 

včetně rámů. Osvětlení se umývá třikrát ročně, v případě potřeby častěji.  

Úklidová místnost je v prvním patře budovy s výlevkou a přívodem teplé vody včetně odtoku 

vody a s omyvatelnými stěnami. Ve škole se používají jednorázové papírové ručníky. 
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V případě potřeby vyprat utěrky či jiné textilie sjednáváme tuto službu ve Středisku Diakonie, 

kde je tato služba započtena do celkového nájmu. 

Čisté prádlo se skladuje v uzamykatelných skříních na chodbě školy.  

Všechny třídy a prostory školy včetně družiny se malují jedenkrát za tři roky, v případě potřeby 

častěji. 

 

Hygienická zařízení:  

Ve škole jsou k dispozici: 2 toalety dámské, 

                                         2 toalety pánské 

                                         2 toalety pro vozíčkáře 

                                         1 sprcha bezbariérová 

                                         1 toaleta pro personál 

Na mytí je určeno 6 umyvadel s tekoucí teplou a studenou vodou a 1 sprcha. Stěny a podlahy 

hygienických zařízení jsou omyvatelné a čistitelné do výše 150 cm. Předsíně záchodů jsou 

přímo větratelné, vybavené umyvadly s tekoucí pitnou studenou vodou, tekoucí teplou vodou 

a mýdlem. Žáci si utírají ruce do ručníků na jedno použití. Použité ručníky zahazují do 

připravených košů, které se denně čistí. Na toaletách je k dispozici toaletní papír a kryté 

nášlapné koše. V předsíni hygienického zařízení je speciální nádoba na použité pleny 

s uzávěrem. Pleny se denně vynáší do speciální popelnice s označením. Likvidace odpadu 

podléhá stanovenému režimu, který zajišťuje pronajímatel – Středisko Diakonie v Čáslavi. 

Kontrola svítidel: 

Kontrola a výměna svítidel se provádí každých pět měsíců, dříve podle potřeby, datum kontroly 

je zaznamenáván do knihy závad, která je umístěna v kanceláři školy. 

 

Šatny: 

V šatně jsou věšákové stěny s botníkem a poličkou na drobné součásti oděvu. Na každého 

žáka připadá minimálně 150 mm délky věšákové stěny.  

Šatna se jedenkrát denně vysává vysavačem a otírají se na vlhko věšákové stěny.    

 

 

 

V Čáslavi dne: 1. 6. 2019                                             

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy 

 

Aktualizace: k 1. 9. 2022 
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