Základní škola Sloup, okr. Blansko

Provozní řád bazénu
Úvod
Vypracování provozního řádu podle § 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity pásku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
Provozovatel: Základní škola Sloup, okr. Blansko
Adresa:
Družstevní 200, Sloup, okres Blansko
tel.
516 435 337
IČO
620 75 942
statutární zástupce Mgr. Pavel Dočekal
Majitel: adresa zřizovatele: OÚ Sloup, Sloup 1
IČO
280 950
Provozní doba: 1) v době školního vyučování
2) pro organizace a soukromé osoby podle rozpisu schváleného
ředitelem školy
Rozpis ( dny, čas)
- výuka
veřejnost
Dle přiloženého rozpisu platného pro daný školní rok. Úpravy v rozvrhu jsou
prováděny neprodleně k datu změny.
Platnost: od 1. 2. 2005
Schválil:

Mgr.Pavel Dočekal

Vypracovala:

Mgr. Jana Janáková
Mgr. Pavel Dočekal

Pracovník odpovědný za provoz bazénu Karel Zouhar tel. 516 435 380
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1. Technický popis zařízení
Bazén při ZŠ Sloup o rozměrech 6 x 12,5 m s maximální hloubkou 150 cm,
doprovodné zařízení jsou sprchy a toalety pro dívky a hochy zvlášť, místnost první
pomoci a místnost plavčíka. Bazén se napouští z veřejného vodovodu.
Bazén se dávkuje pravidelně chloranem sodným NaClO, síranem hlinitým
Al2(SO4)3. Chemikálie jsou dodávány firmou VIAREK Rájec-Jestřebí. K dezinfekci
a čištění bazénu dochází po jeho vypuštění v závěru školního roku, přes hlavní
školní prázdniny bazén není v provozu. Upřesnění je v Příloze č.1.
Kapacita bazénu: 12 žáků
přesný počet sprch dívky: 6 růžic, hoši: 6 růžic
WC – dívky – 2 záchodové mísy, umyvadlo, zásobník toaletního papíru,
odpadkový koš
- hoši – 1 záchodová mísa, 2 pisoáry, zásobník toaletního papíru,
odpadkový koš
šatny – skříňky na oblečení, lavičky, 2 umyvadla na nohy,

2. Povinnosti provozovatele
a) Pracovníci, kteří vykonávají dozor v bazénu, jsou pedagogicky způsobilými
k této činnosti, v rámci školení BOZP jsou proškolení o provozu bazénu a
poskytnutí první pomoci při záchraně tonoucího. Jsou starší 18 let.
b) Účastníci provozu jsou povinni dodržovat základní hygienické předpisy.
1.
2.

3.
4.
5.

Do prostor bazénu včetně šaten vstupují pouze ty osoby, které jsou
uvedeny na rozvrhu bazénu
Pro vstup musí být vybaveni přezůvkami do bazénu (popř. bosi),
plavky, ručník, mýdlo (event. sprchový gel či jiný prostředek na
desinfekci těla).
Před vstupem do bazénu je nutná úplná očista těla.
Během plaveckého výcviku je nutné používat vybavené toalety.
Po ukončení plaveckého výcviku je opět vhodné použít sprchy.
K osušení slouží teplovzdušný ventilátor.

c) Dozoru se doporučuje nosit odpovídající pracovní oděv (podle směrnice o
pracovních oděvech).
d) Odběry vzorků: bazénová voda a voda před vstupem do bazénu ( přítok do
bazénu) , kde se měří hodnoty volného a vázaného chloru, pH vody,
průhlednost, redox potenciál.

Kontrolovaný ukazatel
Četnost kontroly
Obsah volného a vázaného chloru Hodinu před zahájením provozu a každou
čtvrtou hodinu (dle rozvrhu)
Redox-potenciál
Každou čtvrtou hodinu
Teplota vody
Třikrát denně
Průhlednost
Třikrát denně
PH
Jednou denně
Amonné ionty
Jednou týdně
Dusičnany
Jednou týdně
Chemická spotřeba kyslíku
Jednou měsíčně
Ozon
v případě
použití Jednou měsíčně
v technologii úpravy

Mikrobiologické ukazatele

Nejméně jednou měsíčně či podle pokynů
orgánu ochrany veřejného zdraví

Zodpovědná osoba: p. školník K. Zouhar
Vyšetření provádí: Akreditovaná laboratoř ZÚ Brno pravidelně 1 krát týdně
Rozsah prováděných rozborů: 1 x týdně v akreditované laboratoři. Na pracovišti
jsou odebírány třikrát denně tyto vzorky:

Bazén

Za filtrem
V místnosti

Volný chlór
Vázaný chlór
PH
Teplota vody
Redox
Volný chlór
Vázaný chlór
PH
Počet plavců
Teplota vzduchu
Stav vodoměru

Akreditovaná laboratoř:
Adresa: Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Centrum laboratoří
Oddělení analýzy vod, odpadů a PSV
Masná 3c
602 00 Brno
IČO: 710 09 531
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1391.2
Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Centrum sever
Masarykovo náměstí 16
682 01 Vyškov
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1391.6
Telefon: 517 346 322

Spolupráce se Zdravotním ústavem funguje na základě objednávky ze dne 7. 10.
2005, ve které je stanoven rozsah rozborů, předávání výsledků na KHS Brno
elektronickou formou a zasílání konkrétních výsledků na adresu školy. Objednávka
je součástí příloh.
Všechny teploty jsou uváděny na provozní tabuli, která je umístěna v prostoru
bazénu.
Ostatní hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.
e) Množství ředící vody: dopouští se 30 litrů vody na návštěvníka, měření
samostatným vodoměrem.
f) Maximální počet plavců je dán plochou hladiny bazénu podle § 9 odst. 1
vyhlášky tj. 12 plavců
g) Celkové vypouštění bazénu se provádí pravidelně jednou ročně, v případě
nutnosti kdykoli podle výsledků kontrol Akreditované laboratoře ZÚ Brno.
Generální úklid, čištění a dezinfekce se provádí po vypuštění bazénu .
Pravidelně dochází ke kontrolám čistoty bazénu a ten je průběžně čištěn.
h) Bazén má zajištěno kompletní vybavení osvětlením.
Podrobnosti v Příloze č. 2.
i) Čištění a úklid bazénu se provádí třikrát denně. Použité chemické prostředky –
běžně dostupné chemikálie určení k úklidu a dezinfekci těchto prostor (Savo,
Jar, Domestos). Čistící a dezinfekční prostředky jsou uloženy v úklidové
komoře, jejich přehled vede příslušná uklizečka, která chybějící prostředky
doplňuje z centrálního skladu.
Způsob shromažďování a likvidace odpadů: v prostoru bazénu jsou umístěny
odpadkové koše, které jsou pravidelně vynášeny do školních kontejnerů.
j) Tento provozní řád je umístěn: - u zástupkyně ředitele školy
- u p. školníka K. Zouhara
- je vyvěšen v prostoru bazénu

- mají
ho
k dispozici
(Nečas,Kuncová)

vyučující

Tv

k) Evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání je uložena pro daný
školní rok u p. K. Zouhara, v pracovně plavčíka, předchozí roky jsou
archivovány po dobu 5 let.

3. Povinnosti návštěvníků
1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, nesmí vstupovat do prostor bazénu
bez doprovodu vyučujícího, jsou povinni uplatnit základní hygienické
předpisy (sprchování před a po hodině, vysušení celého těla, vlasů, udržování
pořádku).
2. Do bazénu nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpícími vlasovými a
kožními či jinými sdělnými chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor a
osoby zahmyzené a opilé.

Tento Provozní řád stanovuje povinnosti provozovatele.

4. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky
Důležitá telefonní čísla: 150 hasiči
155 policie ČR
158 pohotovost
Zaškolení odsluhy bylo provedeno po uvedení bazénu do provozu, p. K. Zouhar se
pravidelně seznamuje s novými aktualizovanými předpisy pro provoz bazénu.

Ostatní vyučující jsou seznámeni s provozním řádem při vstupním školení BOZP
na začátku každého školního roku.
Osobní ochranné prostředky – gumové rukavice, ochranné brýle, gumová obuv,
pracovní oděv.

5. První pomoc
V místnosti první pomoci je umístěna lékárnička a jedno lehátko.

6. Přílohy
Příloha č. 1: Technická zpráva
Příloha č. 2: Provozní předpisy
Příloha č. 3: Nákres – Filtrace vody (2 listy)
Příloha č. 4: Atesty používaných chemikálií a čistících prostředků
Příloha č. 5: Rozvrh bazénu pro školní rok 2005/2006
Příloha č. 6: Objednávka rozborů bazénové vody

