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Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

ČÁST  66.  PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Číslo jednací Spisový znak skartační znak           Zsus/242/2022                    A.4.               V5 

Vypracoval: Ing. David Kalousek, ředitel školy  

Schválil: Ing. David Kalousek, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 

vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. 

 
 

 

1  Základní údaje: 

 

1.1 Zřizovatel:  Město Úsov 

1.2 Sídlo   Školní 187, 789 73 Úsov 

1.3 IČO   70944164 

1.4 Ředitel školy  Ing. David Kalousek 

1.5 Kontakt   +420 583 435 108 

+420 739 635 362  

+420 737 560 626 (ředitel školy) 

1.6 Kapacita školy:  300 

1.7 Typ školy:   Základní, úplná 1. – 9. třída 

 

 

2 Všeobecná ustanovení 

2.1 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. 
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3 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití 

Škola úzce spolupracuje s DDM Magnet Mohelnice, SDH Úsov či TTC Úsov, pod jejichž 

patronací nabízí kroužky dle zájmu dětí. Žáci se řídí pokyny vedoucího kroužku, vedoucí 

kroužku zajišťuje BOZ dětí. 

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy - školní budova je využívána k provozu 

kroužků, některé prostory včetně tělocvičny jsou v odpoledních hodinách pronajímány. 

Pro rodiče a děti organizujeme pravidelně Vánoční dílny spojené se dnem otevřených dveří. 

 

4 Školní družina 

Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem školní družiny. 

Využití: do družiny jsou zapsáni převážně žáci 1. – 3. ročníku. 

Ranní družina: čas nástupu dětí 6:30 

 

Odpolední družina: čas nástupu dětí 11:15 (vychovatelka vyzvedne děti ze tříd a doprovází je 

na oběd) 

 

 

 

Rozvrh činností: 

 

6.30 – 7.30 spontánní aktivity – práce s časopisy, knihami, hry, skupinové hry 

11.15 – 12.10 oběd 

12.10 – 13.15 klidové činnosti – hry, kreslení, četba, odpočinek na koberci, 

poslech 

13.15 – 14.30 organizované činnosti – vycházky, příprava na vyučování, 

exkurze, hřiště, sportovní výchova, DVD, výtvarné a pracovní 

činnosti 

14.30 – 15:00 spontánní aktivity, svačina – rekreační hry, hodnocení, výstavy, 

plánování dalších aktivit, péče o prostředí ŠD, odchody dětí 

 

Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatelka nejen k počasí, ale i k přání a náladě žáků 

v oddělení. 

 

Pobyt venku je zařazován do organizovaných činností, přičemž se přihlíží k počasí i přání 

žáků. Délka pobytu venku nepřesahuje 1 hodinu. Způsob využití pobytu venku – návštěva 

multifunkčního hřiště se cvičebními stroji, vycházky k rybníku a do přilehlých lesů. 

 

5 Dětský klub 

 

Provoz dětského klubu se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem dětského klubu. 

Využití: do dětského klubu jsou zapsáni převážně žáci 4. a 5. ročníku. 
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Ranní klub: čas nástupu dětí 5:20 

 

Odpolední družina: čas nástupu dětí 12:10  

 

 

Rozvrh činností: 

 

5.20 – 6.30 spontánní aktivity – práce s časopisy, knihami, hry, skupinové hry 

12.10 – 12.30 oběd 

12.30 – 13.15 klidové činnosti – hry, kreslení, četba, odpočinek na koberci, 

poslech 

13.15 – 14.30 organizované činnosti – vycházky, příprava na vyučování, 

exkurze, hřiště, sportovní výchova, DVD, výtvarné a pracovní 

činnosti 

14.30 – 17:00 spontánní aktivity, svačina – rekreační hry, hodnocení, výstavy, 

plánování dalších aktivit, péče o prostředí DK, odchody dětí 

 

Při výběru zaměstnání přihlíží pečující osoba nejen k počasí, ale i k přání a náladě žáků 

v klubu. 

 

Pobyt venku je zařazován do organizovaných činností, přičemž se přihlíží k počasí i přání 

žáků. Délka pobytu venku nepřesahuje 1 hodinu. Způsob využití pobytu venku – návštěva 

multifunkčního hřiště se cvičebními stroji, vycházky k rybníku a do přilehlých lesů. 

 

6 Školní klub 

 

Provoz školního klubu se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem školního klubu. 

Využití: do školního klubu jsou zapsáni převážně žáci 2. stupně. 

 

Odpolední klub: čas nástupu dětí individuálně dle rozvrhu žáků  

 

 

Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatelka nejen k počasí, ale i k přání a náladě žáků 

v klubu. 

 

Pobyt venku je zařazován do organizovaných činností, přičemž se přihlíží k počasí i přání 

žáků. Délka pobytu venku nepřesahuje 1 hodinu. Způsob využití pobytu venku – návštěva 

multifunkčního hřiště se cvičebními stroji, vycházky k rybníku a do přilehlých lesů. 

 

7 Režimové požadavky 

Provoz školy: 7:00 – 15:30 

Přístupnost budovy pro žáky:  7:20 – 15:30 hodin 

Školní družina: 6:30 – 15:00 hodin 
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Dětský klub: 5:20 - 6:30, 11:15 - 17:00 

Budova zabezpečena vchodovým telefonem (vrátníkem), který je ovládán z pracovny 

ekonomky školy, ze sborovny školy případně ředitelny školy. 

Dojíždění žáků: Žáci do školy dojíždějí z přilehlých obcí dle platného jízdního řádu hromadné 

dopravy max. dojezdová vzdálenost je 9 km. Žáci dojíždějí do školy autobusem nebo autem 

s rodiči, v případě dojíždění na kole musí být zajištěn písemný souhlas zákonných zástupců. 

Časové údaje příjezdu autobusů: 

 6:34, 7:28, 7:36 – od Klopiny 

 6:31, 7:18 – od Stavenice 

 

8 Vyučování 

Vyučovací hodina má délku 45 minut. 

Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek uvádí následující tabulka: 

  

VYUČOVACÍ HODINY 

1. hodina 7:40 – 8:25 

2. hodina 8:35 – 9:20 

3. hodina 9:35 – 10:20 

4. hodina 10:30 – 11:15 

5. hodina 11:25 - 12:10 

6. hodina 12:15 – 13:00 

7. hodina 13:00 – 13:45 

8. hodina 13:50 – 14:35 

9. hodina 14:40 – 15:25 

PŘESTÁVKY 

Po 1. hodině 8:25 – 8:35 
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Po 2. hodině 9:20 – 9:35 

Po 3. hodině 10:20 – 10:30 

Po 4. hodině 11:15 – 11:25 

Po 5. hodině 12:10 – 12:15 

Polední přestávka 12:10 – 13:00 

Po 7. hodině 13:45 – 13:50 

Po 8. hodině 14:35 – 14:40 

 

8.1 Ve vyučovacích hodinách převládá tradiční způsob výuky, především na I. stupni jsou 

zařazovány relaxační chvilky. Do některých vyučovacích hodin jsou zařazovány i netradiční 

formy výuky – projektové vyučování. 

8.2 Zařazování velkých prověrek a testů – ty jsou do výuky zařazovány po probrání větších 

tematických celků resp. lekcí v cizích jazycích a také na konci čtvrtletí resp. pololetí. 

8.3 Frekvence střídání pracovních míst při výuce – nepravidelně dle použitých metod a forem 

práce (skupinová výuka, práce ve dvojici, práce s ICT technikou atp.) 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. 

8.4 Žáci 1. třídy mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 2. – 9. třídy 

maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu. 

8.5 Zásady pro tvorbu rozvrhu hodin: předměty s převahou teoretického zaměření zařazovat 

v co největší míře od 1. vyučovací hodiny, předměty s převahou praktického zaměření a 

tělesnou výchovu zařazovat v co největší míře na koncové vyučovací hodiny a odpolední 

vyučování, 0. hodinu využívat ve výjimečných případech, pracovní činnosti, výtvarnou 

výchovu či tělesnou výchovu – v jednom sledu max. 2 hodiny. 

8.6 Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4. vyučovací hodinou je 

zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka 

v délce 15 minut. Mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je z důvodu autobusového spojení 

dojíždějících žáků zařazena přestávka v délce trvání 5 minut. Mezi dopoledním a odpoledním 

vyučování je zařazena přestávka s minimální délkou 30 minut. 

8.7 Ve třídách mohou využívat relaxačních koutků a na chodbách pak hraní stolního fotbalu. 

K dispozici je jim též školní knihovna a studovna, jejíž provoz se řídí samostatně 

zpracovaným řádem. 
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8.8 Režim práce s počítačem 

Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro vybrané třídy k výuce informatiky. 

Žáci mají také možnost využívat výpočetní techniku v žákovské knihovně pod stanoveným 

dohledem. 

Kromě toho probíhá výuka v počítačové učebně v rámci ostatních předmětů – nepravidelně, 

dle potřeby procvičení výukových programů a rozvrhu pro tuto učebnu. V těchto hodinách se 

kromě práce s počítačem využívají i běžné metody výuky. 

8.9 Režim pracovního vyučování 

Hodiny jsou řazeny v rozvrhu převážně jako koncové jednohodinové. Činnosti probíhají 

v kmenových popř. specializovaných učebnách i ve venkovním prostředí školy, výuku mají 

žáci týdně nebo ve čtrnáctidenních cyklech. Výuka probíhá podle ŠVP, na začátku školního 

roku jsou žáci seznámeni s řádem školní dílny resp. školní kuchyňky a poučeni o bezpečnosti, 

používají pracovní oděvy. Učebny jsou vybaveny umývadly pro provedení očisty. 

  

9 Režim stravování 

9.1 Obědy pro žáky i zaměstnance zajišťuje škola ve vlastní školní jídelně. Provoz školní 

jídelny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem resp. provozním řádem školní jídelny. 

9.2 Výdejní doba obědů: od 11:30 do 13:25 hodin 

9.3 Výdej obědů pro cizí strávníky: od 10:45 do 11:30 hodin (výdej do jídlonosičů) 

9.4 Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 10:45 do 11:30 hodin 

9.5 Režim školních svačin: všichni žáci mají možnost si objednat ve školní jídelně svačinku 

za cenu 20,- Kč. Tuto poté konzumují o velké přestávce v čase 9:20 – 9:35 pod dohledem 

stanoveného zaměstnance školy a to přímo v prostorách školní jídelny. Nesnědenou svačinku 

si mohou odnést ve svých krabičkách na svačinky. Ostatní žáci si svačinky donášejí z domu a 

konzumují je zejména během velké přestávky v čase od 9:20 do 9:35 v učebně či na chodbě.  

9.6 Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: 11:30 – 13:25 po ukončení vyučování pod 

dohledem stanoveného zaměstnance školy. 

 

10 Zásobování pitnou vodou, pitný režim 

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

veřejného vodovodu. Žáci mají možnost si zakoupit v případě potřeby nápoje u pana školníka 

o přestávkách mezi 1. a 2, 2. a 3., 3. a 4. hodinou. O velké přestávce v čase od 9:20 do 9:35 

mají možnost využít připravených nápojů ve školní jídelně. 

Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 5. tříd mají 

možnost ve 14-ti denních intervalech konzumovat dotované neochuzené mléko zdarma. 

Žáci se mohou během hodiny dle potřeby napít. 
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11 Podmínky pohybové výchovy 

Škola má vlastní tělocvičnu, kterou využívají hlavně všichni žáci v rámci hodin tělesné 

výchovy. 

Tělocvična je vybavena standardně a nářadí je umístěno v uzamykatelné nářaďovně. U 

tělocvičny jsou k dispozici šatny, která jsou napojeny na umývárnu s umývadly a sprchami. 

Součástí je i sociální zařízení vybavené WC pro dívky s umývadlem. Sociální zařízení pro 

chlapce má pisoáry a kabinku, součástí je také umývadlo. Šatny jsou obloženy dřevem a 

opatřeny lavičkami. Na stěnách jsou háčky na pověšení. 

Škola využívá multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, běžeckou dráhu a doskočiště za školou, 

provozovatelem uvedených zařízení je město Úsov. 

Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány ve dnech, kdy je vyšší denní počet vyučovacích 

hodin, pokud to kapacitní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány na koncové. 

Žáci mají dle ŠVP v každém ročníku 2 hodiny tělesné výchovy týdně. 

Harmonogram hodiny TV: rozcvička, nácvik pohybových činností, skupinové sportovní hry. 

Výuku plavání zajišťuje plavecká škola v Mohelnici, žáci se účastní plaveckého výcviku na I. 

stupni v celkové dotaci 20 hodin ve školním roce. 

Výuka bruslení probíhá dle zájmu v zimním období, turistika je prováděna především na 

školách v přírodě, dopravní výchova probíhá ve 4. či 5. třídách. 

Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, 

provádí se pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle 

potřeby procvičení určitých partií. 

O přestávkách mohou žáci na 1. stupni využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, na 

chodbách stolní fotbal. Na 2. stupni pak mají možnost volného pohybu po chodbách, hraní 

stolního fotbalu na chodbách.  

Ve třídách se pravidelně větrá. 

 

12 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. 

   

 13 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 školník. 
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Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám: 

a)         denně setřením navlhko všech podlah, vysypáním košů 

b)         denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, 

pisoárových mušlí a záchodů, 

c)         nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a 

dezinfikováním umýváren a záchodů, 

d)        nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, 

e)         nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, 

f)         malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji. 

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 

258/2000Sb., 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. 

  

14 Pracovní podmínky 

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 také děti se SVP. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s SPC příp. PPP 

vypracovány individuální vzdělávací plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich 

integraci. Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodářky školy. 

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z legislativních 

ustanovení a ze zásad stanovených v ŠVP školy. 

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 a 

ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 

 

15 Mimoškolní akce žáků 

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický pracovník 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 
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lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, 

pojištění. 

U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné 

náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu 

apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů. 

 

16 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 meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami v některých učebnách 

doplněná o vertikální látkové žaluzie. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení 

učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení, v tělocvičně 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. 

V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, 

učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie či 

vertikální látkové žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení 

denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a 

sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. 

  

17 Větrání 

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

družina – jsou přímo větratelné. 

  

18 Vytápění 

 V učebnách, odborných učebnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému 

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

tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16◦ C, v halách a v dalších místnostech pro 

krátkodobý pobyt pod 18◦ C, na záchodech pod 16◦ 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 26◦ C. K její regulaci jsou v oknech 

instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. 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 18◦ C, 

nejméně však na 16◦ C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 

16◦ C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. 
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19 Vybavení školy 

Ve škole se nevyskytují dveře turniketové. 

Zábradlí splňuje požadavky norem. 

Ve všech výukových prostorách je umístěno alespoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody. 

V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC. 

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

na začátku i v průběhu školního roku. 

Centrální lékárnička je umístěna u ekonomky školy, další lékárničky jsou umístěny v dílně, 

učebně 4. třídy u tělocvičny, v učebně fyziky, chemie a přírodopisu, ve cvičné kuchyňce, 

školní družině, v dětském klubu. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam 

obsahu lékárničky. Obsah doplňuje pověřený pedagogický pracovník vždy k před začátkem 

školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

  

 20 Jedy, nebezpečné látky  

Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v 

uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence 

látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Vyučující chemie absolvovala příslušná 

školení a je odborně způsobilá k práci s těmito látkami. 

Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné 

výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu 

těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, 

který zajistí odstranění závad. 

Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté 

rostliny, ani alergizující dřeviny. 

 21 Závěrečná ustanovení 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen na místě obvyklém, trvale přístupném všem 

zaměstnancům školy, tj. ve sborovně školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást 

pedagogické rady č. 1 na příslušný školní rok a periodického školení zaměstnanců školy. 

Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí roční prověrky BOZP. 

Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných dodatků. 

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

  

 

V Úsově 31. 8. 2022                                                   Ing. David Kalousek, ředitel školy 


