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Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika 
tel: +420 416 533 390, mail: gymlovo@gymlovo.cz, internet: www.gymlovo.cz, IČ: 46773720, číslo účtu: 161425456/0300 

 

 
            

                             

 

   

                                   
 

 

Provozní řád - Gymnázium Lovosice 
Provozní řád vychází ze zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, vyhlášky MŠMT 2001, o středním vzdělávání, vyhláška MŠMT 2001, o výchově a 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, vyhláška MŠMT 
2001, o středním vzdělávání, & 32 Školského zákona písmeno odstavec 2, vyhláška MZ ze dne 26. března 
2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mládeže, vyhláška MŠMT 2001, o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních, vyhláška MPSV č. 204/1994 Sb. ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb. 
 
I.  Údaje o zařízení  

Název školy: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600 
Adresa:  Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice 
Telefon: + 420 778 460 037 
web:  www.gymlovo.cz 
email:  gymlovo@gymlovo.cz 
 
Ředitel: Mgr.  Marek Bušek 
Zástupce: Mgr. Pavla Linková 
IZO:  000 081 884 
IČ:  46 773 720 
Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem 
(zřizovací listina z 28. listopadu 2001, usnesení č.87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, ve znění pozdějších 
dodatků 1-4) 
 
II. Popis školy: 

Typ školy: střední (gymnázium) 
Kapacita: 360 žáků 
Počet žáků: 335 
Maximální počet žáků ve třídě: 32 

 
UČEBNY: 
 22 učeben, z toho 12 velkých kmenových učeben, učebna fyziky s kapacitou pro celou třídu, 4 
učebny s menší kapacitou pro dělené hodiny, 2 laboratoře, 2 učebny informatiky a malý filmový klub bez 
samostatného vchodu. Velké učebny a laboratoře jsou vybaveny umývadlem a jednorázovými ručníky. 
 
TĚLOCVIČNY: 
 velká tělocvična v přízemí školy, v suterénu posilovna s gymnastickým sálem 
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Seznam pracovišť praktického vyučování:   
laboratoř chemie a biologie 
pracovna a laboratoř fyziky 
pracovna IVT 
 

Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím úrazu: 
laboratoř chemie a biologie 

- zpracován provozní řád 
- pokyny pro poskytnutí první pomoci při potřísnění chemikáliemi, při zasažení očí, při 

požití chemické látky a při nadýchání chemikáliemi 
 

učebna a laboratoř fyziky 
- zpracován vnitřní řád 

 
učebna IVT 

- zpracován vnitřní řád 
 

tělocvična, posilovna 
- provádění kontroly nářadí před cvičením 
- každoroční revize tělovýchovného nářadí 

 
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
 v přízemí, prvním patře a druhém patře školy se nachází oddělené toalety pro muže a ženy, na 
pánských toaletách vždy 3 kabinky a 6 pisoárů, na dámských toaletách 5 kabinek, v prvním patře 4. u 
tělocvičny a posilovny jsou umístěny sprchy a toalety 
Všechny toalety jsou vybaveny ohřívači na vodu, toaletním papírem a jednorázovými ručníky 
 
III. Organizace vyučování1  

 Vyučování začíná v 8:15 (1. hodina) nebo v 7:25 (0. hodina). Dopolední vyučování končí nejpozději 
ve 13:45 hodin. Odpolední vyučování navazuje na dopolední po přestávce na oběd a trvá maximálně 3 
vyučovací hodiny. 
 Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut. V jednom sledu žáci absolvují maximálně 7 vyučovacích 
hodin. Sled hodin je stanovován s ohledem na náročnost jednotlivých předmětů a dle potřeb školy. 

Po každé hodině následuje přestávka. Po nulté hodině 5ti minutová, po 2. vyučovací hodině 20ti 
minutová, po ostatních hodinách vždy 10ti minutová. V době přestávky se žáci mohou volně pohybovat po 
celém areálu školy.    

Práce s počítačem je do rozvrhu zařazována od 0. až po 9. vyučovací hodinu, v jednom sledu 
pracují žáci na počítači maximálně 2 hodiny. 
 
STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM: 
Oběd si zájemci individuálně zajišťují v Centrální školní jídelně, Všehrdova 5, Lovosice, která se nachází 
asi 3 minuty chůze od budovy školy. Obědy jsou vydávány od 11 do 14,00 hodin Kteroukoliv přestávku mezi 
výukou pak žáci mohou využít na konzumaci svačiny přinesené z domova, resp. mohou využít i doplňkové 
občerstvení (provozovatel automatů – BaKo, s.r.o.),  
popř. doplnění tekutin z automatu s nápoji (provozovatel BaKo, s.r.o.). 
Sortiment doplňkového občerstvení: samoobslužné automaty na čaj, kávu, nealko základní svačinové 
potraviny      
 
PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY: 
Tělesná výchova je vyučována ve všech ročnících s výjimkou primy 2 hodiny týdně, v primě 3 hodiny týdně. 
Hodiny Tv jsou do rozvrhu zařazovány v průběhu celého dne. 
 
Pro naplnění základních cílů a realizaci TV je úkolem školy: 
                                                 
1 Vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 
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• vytvářet prostorové, materiální a personální podmínky pro efektivní výuku tělesné výchovy  
• vytvářet podmínky pro soustavné sledování žáků a odhalování jejich individuálních pohybových 

předpokladů, výkonnostních možností  
• vytvářet podmínky pro co největší podíl pohybových aktivit v režimu školy a ve spolupráci s rodiči 

a jinými partnery i mimo školu - celotýdenní pohybový program s cílenými aktivitami pro tělesný 
rozvoj, kompenzaci tělesného a duševního zatížení a uspokojování pohybových zájmů žáků  

• zabezpečit preventivní ochranu zdraví žáků při pohybových činnostech a minimalizovat možné 
poškození jejich zdraví  

• vytvářet podmínky pro spojování pohybových aktivit s dalšími zdravotně preventivními činnostmi v 
režimu žáků (stravování, pitný režim, hygiena, nestresující klima, ochrana proti škodlivinám atd.) 

•  
V budově školy je využívána pro potřeby tělesné výchovy studentů tělocvična a posilovna, v 
podzimním a letním období i venkovní školní hřiště (Oranžové ČEZ).   
 
Prostory k výuce TV umožňují realizaci základního učiva. K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny 
a umývárny se sprchami a toaletou, oddělené pro chlapce a dívky a přístupné ze šatny. Po skončení 
TV mají tedy žáci možnost očisty. WC jsou vybaveny toaletním papírem, tekutým mýdlem a ručníkem. 
Šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi. 
 
Mimo výše uvedená využívají studenti také městská tělovýchovná zařízení (haly, zimní stadion a 
plavecký bazén).   
 
Vybavení tělocvičny:  odpovídající výuce TV na gymnázia  
Kapacita tělocvičny činí 30 osob (žáků) 
Kapacita posilovny: 16 žáků  
Vybavení hřiště:  povrch tartan, házenkářské a fotbalové branky, basketbalové koše, 
pískové doskočiště pro skok daleký, rozběhová dráha 
Kapacita hřiště:  25 žáků  
Mimoškolní využití zařízení: tréninky vybraných studentů (např. před středoškolskými přebory), využití 
posilovny  

 
 

IV. Další požadavky 

Školní řád je přílohou tohoto provozního řádu. 
 
Úrazy jsou evidovány v knize úrazů a v příslušném systému ČŠI 
Lékárničky první pomoci jsou umístěny ve sborovně a v kabinetu Tv u tělocvičny. Při náhlém onemocnění 
jsou kontaktováni rodiče žáky a žák je dozorován a předán rodičům kanceláří školy. V případě závažnějšího 
úrazu či nevolnosti je volána zdravotnická záchranná služba. 
 
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu2 
 
 Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou 
odpovídajícím způsobem vytápěny v závislosti na ročním období a venkovní teplotě. 
Totéž platí pro tělocvičnu, posilovnu a další místnosti pro krátkodobou činnost. 
 Kontrola teploty vzduchu je v prostorách s trvalou činností prováděna nástěnnými teploměry ve 
výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 

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

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 
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 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. 
Učebna informatiky je vybavena klimatizací. 
 
 Všechny prostory budovy je možné větrat okny. Z bezpečnostních důvodů jsou prostory, kde 
pobývají žáci, větrány pod dozorem zaměstnanců školy. Za nepříznivých rozptylových podmínek se větrání 
omezuje, za nepříznivých epidemických podmínek se frekvence a délka větrání zvyšuje, umožňuje-li to 
klimatická situace. 
 
 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.  

Okna jsou vybavena stínícími prvky v podobě žaluzií či rolet, které jsou regulovatelné. 
Všechny prostory budovy jsou vybaveny sdruženým osvětlením (převážně zářivky), které jsou 

umístěny rovnoběžně s okny. Ve velkých učebnách je zajištěno samostatné osvětlení tabule. 
 
VI. Zásobování pitnou vodou 
 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu. 
 
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim1  
Způsob a četnost úklidu a čištění je stanoveno pracovní náplní uklízeček. 
Denní úklid:  
setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel 
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem, taktéž umytí umývadel, záchodových mís, sedátek 
na záchodech vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem  
Týdenní, celkový: 
jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 
třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy 
 
Pravidelné provádět údržby klimatizace podle návodu výrobce. 
 
Způsob a četnost desinsekce a deratizace:  
Dle potřeby 
 
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
Pevné odpadky musí být ukládány do jednorázových plastových obalů.  

 
 
 
Tento „Provozní řád“ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2022 
 
 
 
 
                                                                                                      ………………………. 
                                                                                                         

 Mgr. Marek Bušek 
                                                                                                              ředitel školy                                                                        

  
 

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

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 


