
 
PROVOZNÍ ŘÁD 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYŠKOV, příspěvkové organizace 

 
 

Ř - 21 

 

Stránka 1 z 8 
Rozdělovník: B 

Vydání: 1.0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
VYŠKOV, příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zpracoval, ověřil správnost: Aleš Musil ředitel školy 1. 9. 2022  

Schválil platnost a účinnost: Aleš Musil ředitel školy 1. 9. 2022  

  
 



 
PROVOZNÍ ŘÁD 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYŠKOV, příspěvkové organizace 

 
 

Ř - 21 

 

Stránka 2 z 8 
Rozdělovník: B 

Vydání: 1.0 
 

 

 
 
Obsah: 
 

I. Základní ustanovení          3 
 

II. Údaje o zařízení          3 
 

III. Režim provozu budovy ve dnech školního vyučování      3 
 

1. Vstup a pohyb po škole         3 
 

2. Vyučovací hodiny a přestávky         4 
    

3. Provoz učeben Hudebního oboru        5 
   

4. Provoz učebny Hudební nauky         5 
  

5. Provoz učeben Výtvarného oboru        5 
  

6. Provoz tanečního sálu          6 
  

7. Provoz sálu Literárně-dramatického oboru       6 
  

8. Provoz Malého sálu          6 
   

9. Režim provozu v době konání koncertů, třídních přehrávek a třídních schůzek   7 
 

 
IV. Režim provozu budovy ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a dovolených a 

v době vedlejších a hlavních prázdnin        7 
 

V. Hygienický režim          7 
 

VI. Závěrečná ustanovení          7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVOZNÍ ŘÁD 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYŠKOV, příspěvkové organizace 

 
 

Ř - 21 

 

Stránka 3 z 8 
Rozdělovník: B 

Vydání: 1.0 
 

 

 

I. Základní ustanovení  
 
  Směrnici Provozní řád Základní umělecké školy Vyškov vydává ředitel školy jako statutární orgán v 
souladu s §7, 13 a 14 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, a Vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.  
  Provozní řád upravuje úkony spojené s chodem školy, stanoví režim provozu budovy ve všech 
obvyklých školních i prázdninových režimech, pravidla pro vstup a pohyb po škole, organizaci vyučování, 
pravidla spojená s provozem jednotlivých učeben a hygienický režim. 
  Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace, žáky školy a jejich zákonné zástupce. 
Seznámení žáků s Provozním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku nebo v případě 
jeho změn. Učitel provede o školení zápis v třídní knize. Provozní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném 
místě a na webových stránkách školy. 
 

II. Údaje o zařízení 
 
Typ školy:  Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace 
Adresa:   Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace, Nádražní 124/4, 

68201 Vyškov 
Zřizovatel:   Jihomoravský kraj 
IZO:    102 807 701 
IČ:   70285829 
Kapacita:  620 žáků 
 
Činnosti školy:  ZUŠ Vyškov zřizuje výuku v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém. Organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem 
hodin a studium pro dospělé. Vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech se řídí Školním vzdělávacím 
programem (dále jen ŠVP) v aktuálním znění. Výuka je organizována formou individuálního, skupinového nebo 
kolektivního vyučování. Vyučování probíhá v budově ZUŠ Vyškov a v odloučeném pracovišti v ZŠ Drnovice, 
Náves 109, 683 04 Drnovice. Škola může v souladu se ŠVP organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy 
do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností. Na základě živnostenského oprávnění 
(živnostenský rejstřík, č. j. Ž/2836/12 ZW) provozuje ZUŠ Vyškov Doplňkovou činnost. Při škole pracuje Klub 
rodičů, z.s. 
 
 

III. Režim provozu budovy ve dnech školního vyučování 
 

1. Vstup a pohyb po škole 
Prostory ZUŠ Vyškov se nacházejí v budově Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Pro zaměstnance, 

žáky a veřejnost jsou přístupné bočním vchodem z ulice Nádražní. Budova je zabezpečena elektronickým 
zabezpečovacím systémem (dále jen EZS). Prostory ZUŠ jsou rozděleny do 3 zón (viz. Rozdělení prostor ZUŠ 
Vyškov), za jejichž kontrolu a uzamčení po vyučování zodpovídají pověření zaměstnanci. V době vyučování, 
zpravidla od 12.00 do 18.00 hodin je vstup do budovy zabezpečen elektronickým vrátným, který je umístěn u 
vstupních dveří a službou vrátnice-recepce. Vstup do budovy je žákům a jejich doprovodu umožněn pomocí 
čtyřmístného kódu, kterým se zámek dveří odemkne. Prostor za vstupními dveřmi, před šatnami ve 3. podlaží a 
na chodbě ve 4. podlaží je on-line monitorován bezpečnostními kamerami.  

 Pravidla otevírání a uzavírání budovy ZUŠ Vyškov a jejího zajištění proti vstupu nepovolaných osob ve 
všech obvyklých školních nebo prázdninových režimech a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců za zajištění 
objektu nebo jeho části v návaznosti na školní nebo prázdninový provoz upravuje vnitřní směrnice Provoz 
objektu Základní umělecké školy Vyškov S-22 ze dne 1. 9. 2015. 
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Rozdělení prostor ZUŠ Vyškov  
 
Zóna 1  3. patro - ředitelství školy, kancelář účetní, kuchyňka, spojovací dveře  

3. patro - chodba před malým sálem a sálem LDO, sborovna, prostor před tanečním sálem a 

kolem šaten, obě WC, dveře na hlavní schodiště  

Zóna 2 4. patro vlevo -  chodba před učebnami č. 415 – 425, WC dívky, Spojovací dveře mezi chodbou 

a hlavním schodištěm  

Zóna 3 4. patro vpravo - chodba před učebnami č. 429 - 442, WC chlapci, kuchyňka, spojovací dveře 

mezi chodbou a hlavním schodištěm 

 
V pracovních dnech mimo dny školních prázdnin a státních a státem uznaných svátků je v době od 6.30 

do 12.00 hodin a v době od 18.00 hodin vstup do budovy možný pouze po odemčení hlavního vchodu klíčem. 
Doba vyučování je určena aktuálním rozvrhem hodin platným pro školní rok. Všichni žáci, jejich zákonní 
zástupci a zaměstnanci školy dbají na dodržování pravidel BOZP a PO a dbají na ochranu školního i osobního 
majetku. 
  Žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování, žáci ve věku 5 – 7 let docházejí do vyučování 
zpravidla v doprovodu rodičů. Žáci mladší 6 let nesmějí používat výtah, o zákazu jsou poučení třídním učitelem 
vždy na začátku školního roku. Do všech prostor určených k výuce vstupují žáci pouze s vyučujícím a v učebnách 
se řídí jejich pokyny. Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci neprodleně tuto skutečnost 
jinému vyučujícímu nebo vedení školy. Učitel přebírá odpovědnost za žáka od jeho vstupu do třídy, kde probíhá 
vyučování a v době podle stanoveného rozvrhu. Pokud žák potřebuje ze závažných důvodů uvolnit z výuky 
dříve, je povinností zákonného zástupce písemně si vyžádat dřívější odchod a to s přesným udáním dne a času. 
Bez tohoto písemného vyjádření, nemůže vyučující žáka z výuky uvolnit. Žákům není dovoleno během výuky 
stanovené platným rozvrhem hodin opouštět školní budovu bez svého vyučujícího.  
  Při akcích konaných mimo místo kde, právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje škola 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení 
akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. 
S organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem, nejpozději 1 den předem, zákonné 
zástupce žáka a to písemnou formou. Žáci jsou z důvodu předcházení rizik před každou akcí poučeni o 
pravidlech chování v průběhu akce. 
  Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví své ani jiných osob. Žákům se 
nedoporučuje nosit do školy větší částky peněz a cenné věci. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a 
užívání návykových látek v prostorách školy. Ve všech prostorách školy není povoleno manipulovat s otevřeným 
ohněm a pyrotechnikou. Výjimku z tohoto zákazu může ve zvlášť výjimečných případech udělit ředitel školy. 
Žáci nesmí samostatně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, 
klimatizací, osvětlením a jiným technickým vybavením učebny. Žáci rovněž nesmí bez vědomí učitele zapojovat 
elektrické spotřebiče. Žák je povinen vyučujícímu ihned hlásit úrazy a poškození školního majetku.  
Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. V době po 18.00 za doprovodu vyučujícího až 
k hlavnímu východu.  
Do školní budovy není dovoleno ukládat kola, k odkládání kol slouží stojany před vchodem do KKD Vyškov.  
 
 
 

2. Vyučovací hodiny a přestávky 
   Vyučování se řídí rozvrhem hodin platným zpravidla na období jednoho školního roku. Vyučovací 
hodina pro individuální a skupinovou výuku trvá 45 minut, v odůvodněných případech je možné rozložit 
individuální hodinu na dvě poloviční lekce 20 a 25 minut. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a 



 
PROVOZNÍ ŘÁD 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYŠKOV, příspěvkové organizace 

 
 

Ř - 21 

 

Stránka 5 z 8 
Rozdělovník: B 

Vydání: 1.0 
 

 

 
jednou desetiminutovou přestávkou, v době přestávek je nad žáky na jednotlivých patrech určen pedagogický 
dohled. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny (90 minut) 
v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny (135 min) v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka 
ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.  
 
 
Rozvrh pro hudební obory:  1. hodina 12.05 - 12.50 
pracoviště Vyškov   2. hodina 12.55 - 13.40 
     3. hodina 13.45 - 14.30 
     4. hodina 14.35 - 15.20 
     5. hodina 15.30 - 16.15 
     6. hodina  16.20 - 17.05 
     7. hodina 17.10 - 17.55 
     8. hodina  18.00 - 18.45 
      
pracoviště Drnovice   1. hodina  11.30 - 12.15 
     2. hodina  12.20 - 13.05 
     3. hodina  13.10 - 13.55 
     4. hodina 14.00 - 14.45 
     5. hodina  14.50 - 15.35 
     6. hodina  15.40 - 16.25 
 
Rozvrh pro Výtvarný obor, Taneční obor a Literárně-dramatický obor: výuka v kolektivních oborech není 
sjednocena a probíhá zpravidla v čase od 13.00 do 18.30 hodin. 
 
Se souhlasem ředitele může být v odůvodněných případech stanovený rozvrh upraven.  
 

 
3. Provoz učeben Hudebního oboru 

  Žáci nebo účastníci kurzu doplňkové činnosti vstupují do učebny pouze s vyučujícím nebo lektorem 
kurzu, odloží si a přezují se na určeném místě.  
 

4. Provoz učebny Hudební nauky  
 Učebna HN je určena pro výuku Hudební nauky, Přípravné hudební výuky nebo pořádání kurzu 
doplňkové činnosti školy. Do učebny vcházejí žáci s vyučujícím nebo lektorem, jehož příchodu vyčkají u šaten ve 
3. patře nebo u dveří třídy HN. Věci si odkládají do šatny vpravo, která je během výuky nebo kurzu vyučujícím či 
lektorem uzamčena.  
 

5. Provoz učeben Výtvarného oboru  
 Výtvarný obor má pro svoji činnost vyhrazené 3 prostory: ateliér, kabinet učitele a místnost pro práci s 
hlínou a vypalovací pecí.  Učebny jsou určeny pro pravidelnou výuku výtvarného oboru a pořádání kurzů 
v rámci doplňkové činnosti školy. Harmonogram využití učeben zpracovává učitel výtvarného oboru zpravidla 
na celý školní rok, kromě pravidelné výuky v něm uvede všechny pravidelně se opakující aktivity. V případě 
jednorázových akcí pořádaných v učebnách výtvarného oboru osoba pověřená vedením akce vypracuje a 
předloží řediteli ke schválení časový plán a náplň akce. Určená osoba odpovídá za proškolení všech účastníků s 
provozem učeben a za dodržování provozních a bezpečnostních pravidel. 
 Ateliér je určen pro pravidelnou výuku výtvarného oboru nebo pořádání kurzů v rámci doplňkové 
činnosti školy. Maximální kapacita je 15 žáků + vyučující nebo lektor. Počet žáků nesmí být během výuky 
překročen. V ateliéru se žáci pohybují v oděvu určeném pro výtvarnou činnost. Za tímto účelem si nosí žáci 
pracovní oděv, do kterého se převlékají po vstupu do ateliéru. Škola neodpovídá za poškození běžného oděvu 
osob v ateliéru materiály používanými k výtvarné činnosti (např. barvami, štětci, tuží, hlínou, plastelínou, 
lepidlem apod.).  



 
PROVOZNÍ ŘÁD 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYŠKOV, příspěvkové organizace 

 
 

Ř - 21 

 

Stránka 6 z 8 
Rozdělovník: B 

Vydání: 1.0 
 

 

 
 Kabinet učitele je určen pouze pro tvorbu počítačové grafiky a tzv. čistou práci (kreslení pastelkou, 
náčrty apod.). V tomto prostoru není povoleno používání materiálů, které by mohly poškodit zařízení místnosti. 
 Vstup do místnosti pro práci s hlínou a vypalovací pecí je povolen pouze pověřeným osobám, učitelům 
VO a dalším zaměstnancům poučeným o funkci a obsluze vypalovací pece a manipulaci s vypálenými produkty. 
Ostatním osobám je vstup povolen pouze v jejich doprovodu. Provoz místnosti se řídí obecně platnými 
bezpečnostními předpisy pro provoz přístrojů s vysokým energetickým odběrem. Za bezpečnost v době 
vypalování odpovídá vždy pracovník, který zařízení uvedl do chodu. Ten výrazně označí na vstupu do místnosti, 
že je pec v provozu, a zamezí přístupu nepovolaných osob, dále provádí pravidelnou kontrolu zařízení. Po 
ukončení činnosti musí být přívod elektrické energie přerušen příslušným proudovým chráničem.  
 

6. Provoz Tanečního sálu  
 Taneční sál je určen pro pravidelnou výuku výuky tanečního oboru a pořádání kurzů v rámci doplňkové 
činnosti školy. Harmonogram využití tanečního sálu zpracovává učitel tanečního oboru zpravidla na celý školní 
rok, kromě pravidelné výuky tanečního oboru v něm uvede všechny pravidelně se opakující aktivity, pořádání 
kurzů v rámci doplňkové činnosti školy. V případě jednorázových akcí pořádaných v tanečním sále osoba 
pověřená vedením akce vypracuje a předloží řediteli ke schválení časový plán a náplň akce. Určená osoba 
zodpovídá za proškolení všech účastníků s provozem tanečního sálu a za dodržování provozních a 
bezpečnostních pravidel.  
 Kapacita sálu je omezena na 15 žáků + vyučující nebo lektor. Počet žáků nesmí být během výuky nebo 
kurzu překročen. Výuku nebo lekci kurzu vede pověřená osoba (učitel TO, lektor apod.), která odpovídá za 
bezpečnost a přiměřenost všech prováděných úkonů. Před vstupem do tanečního sálu si žáci odloží v šatně ve 
3. patře vlevo, která je během výuky vyučujícím TO uzamčena. Na taneční parket je zakázáno vstupovat v běžné 
obuvi. Nutná je vhodná obuv určená výhradně pro interiér, která nezanechává žádné stopy. 
 

7. Provoz učebny Literárně - dramatického oboru 
 Učebna LDO je určena pro pravidelnou výuku Literárně - dramatického oboru a pořádání kurzů v rámci 
doplňkové činnosti školy. Harmonogram využití učebny zpracovává učitel literárně-dramatického oboru 
zpravidla na celý školní rok, kromě pravidelné výuky LDO v něm uvede všechny pravidelně se opakující aktivity.  
 Kapacita učebny je omezena na 10 žáků + učitel nebo lektor. Počet žáků nesmí být během výuky 
překročen. Výuku nebo lekci kurzu vede pověřená osoba (učitel LDO, lektor apod.), která odpovídá za 
bezpečnost a přiměřenost všech prováděných úkonů. Do třídy LDO je zakázáno vstupovat v běžné obuvi. Nutná 
je vhodná měkká pohodlná obuv určená výhradně pro interiér, která nezanechává žádné stopy (nejlépe 
piškoty). Pohybovat se zde je možno i bez obutí.  
 Při práci s výtvarnými materiály v sále LDO (výroba kulis a kostýmů, líčení, běžná malba či jiná plastická 
tvorba apod.) se osoby pohybují v oděvu vhodném pro tuto činnost. Za tímto účelem si nosí žáci pracovní oděv, 
do kterého se převlékají po vstupu do LDO. Škola neodpovídá za poškození běžného oděvu osob pohybujících 
se v sále LDO materiály v něm používanými k výtvarné činnosti (např. barvami, štětci, tuží, lakem, plastelínou, 
lepidlem, líčidly, spreji, apod.). 
 

8. Provoz Malého sálu 
   Malý sál je určen pro výuku předmětů Hudebního oboru, především nácvik na koncerty a třídní 
přehrávky a výuku kolektivních předmětů (komorní a souborová hra, sborový zpěv), pro pořádání kurzů v rámci 
doplňkové činnosti školy. Žáci nebo účastníci kurzu vstupují do sálu pouze s vyučujícím nebo lektorem a řídí se 
jeho pokyny. Harmonogram využití malého sálu zpracovává zástupce ředitele v součinnosti s učiteli  zpravidla 
na celý školní rok, kromě pravidelné výuky v něm uvede všechny pravidelně se opakující aktivity. V případě 
využití sálu mimo stanovený harmonogram je vyučující povinen zaznamenat plánovanou akci v kabinetě ve 4. 
patře, v rámci ročního plánu po měsících (velký ferman).   
 
 

9. Režim provozu v době konání žákovských koncertů a jiných žákovských akcí 
Režim provozu budovy zahrnuje dobu konání žákovských koncertů, třídních přehrávek a dalších akcí zejména 
v prostoru malého sálu. Vstup do budovy je zabezpečen přes elektronického vrátného a monitorován 
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kamerovým systémem, přesto je nutná zvýšená pozornost při ochraně osobního a školního majetku a důsledné 
dodržování pravidel BOZP a PO. 
Zaměstnanec pověřený pořádáním akce zajistí v součinnosti s kolegy, aby po dobu konání akce bylo zabráněno 
pohybu cizích osob v prostorách školy. Dále zajistí možnost uložení a zabezpečení uzamknutím oděvů a doplňků 
na určeném místě, ve třídě HN nebo v šatně HN. Při odkládání oděvů na mobilní věšáky na chodbě před sálem 
je pořádající zaměstnanec povinen zabezpečit dohled nad odloženými věcmi po celou dobu trvání akce. Po 
skončení akce zajistí plynulý odchod všech účastníků z budovy, zkontroluje všechny prostory přístupné 
veřejnosti v době konání akce včetně chodeb a WC. Probíhá-li akce po skončení vyučování, je povinen aktivovat 
EZS a zamknout hlavní vchod a sdělit tuto skutečnost předem původně pověřenému zaměstnanci. 
Nejpozději dva dny před konáním akce v budově školy oznámí pořádající zaměstnanec řediteli, nebo zástupkyni 
ředitele způsob zajištění průběhu akce. Termín akce uvede ihned po naplánování v rozpise v kabinetě.  
 

 

IV. Režim provozu budovy ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, 
svátků a dovolených a v době vedlejších a hlavních prázdnin 

 
Režim provozu budovy zahrnuje dny pracovního volna a klidu (soboty a neděle), státní a státem uznané svátky a 
dobu dovolené provozních zaměstnanců. V tuto dobu je hlavní vchod uzamčen a prostory jsou zabezpečeny 
EZS. Vstup zaměstnance může povolit ředitel školy na základě předchozí písemné žádosti s řádným 
odůvodněním. Zaměstnanec, který v tuto dobu vstupuje do objektu ZUŠ, je povinen před vstupem do objektu 
deaktivovat EZS. Při odchodu z objektu je povinen zkontrolovat všechny prostory, ve kterých se pohyboval, 
zkontrolovat uzamčení dveří, zhasnout světla, aktivovat EZS a uzamknout hlavní vchod.   
 
 

V. Hygienický režim 
 
  Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý rozvoj a 
pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Organizace stanoví rozvrh vyučovacích hodin a přestávek, v 
nichž je zabezpečena dostupnost hygienických potřeb včetně pitného režimu prostřednictvím fontánek s pitnou 
vodou umístěných na chodbách před sociálními zařízeními ve 4. patře.  
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen ředitel školy. 
Tímto se ruší předchozí znění této směrnice Ř-20 ze dne 1. 2. 2022. 
Tato směrnice Ř-21 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2022. 
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Záznamy o seznámení pracovníků s obsahem výtisku tohoto dokumentu: 
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Kučerová Věra      

Spilka Dalibor      

Petlachová Nikola      

Rýdlová Zdeňka      

Ryšánková Vlasta      

Sotolář Lukáš      

Svobodová Michaela      

Šefčíková Vlasta      

Ševčík Dalimil      

Šimek Daniel      

Štark Maria Adriana      

Švarcová Taťána      

Takáč Milan      

Vařejková Iva      

Zavadilová Veronika      

Zelená Karolína      

Zeman Václav      

Zemanová Anna      

      

 
 
Ředitel ZUŠ Vyškov seznámí s obsahem dokumentu všechny zaměstnance. Seznámení je realizováno buď 
samostudiem nebo formou instruktáže na provozní poradě a stvrzeno podpisem. 
 


