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I. Všeobecná ustanovení 
 

a. Provozní řád je přílohou školního řádu školy. 

b. Provozní řád se týká organizace vzdělávacího procesu teoretického vyučování. 

c. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním procesu výuky ve 

vztahu k hygienickým a prostorovým podmínkám školy, přičemž zohledňuje věková a 

fyzická specifika žáků. 

d. Provozní řád vychází zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., a sice předně z § 29: „Školy a 

školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám 

dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů.“ A dále: „Školy a školská zařízení zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a 

studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.“ 
 

II. Úsek teoretické výuky 

II.I Organizace výuky 
a. Doba vyučování probíhá ve všední dny od pondělí do pátku. 

b. V jeden den probíhá výuka 8 vyučovacích hodin, ve výjimečných případech může 

probíhat 9 hodin. 

c. Časy vyučování: 
 

POŘADÍ VYUČ. HODIN MATURITNÍ OBORY UČŇOVSKÉ OBORY 

0. 7:00 – 7:45 7:00 – 7:45 

1. 7:55 – 8:40 7:55 – 8:40 

2. 8:50 – 9:35 8:50 – 9:35 

3. 9:55 – 10:40 9:55 – 10:40 

4. 10:50 – 11:35 10:50 – 11:35 

5. 12:05 – 12:50 11:45 – 12:30 
6. 13:00 – 13:45 13:00 – 13:45 

7. 13:55 – 14:40 13:55 – 14:40 

8. 14:50 – 15:35 14:50 – 15:35 

9. 15:45 – 16:30 15:45 – 16:30 

 
Dopolední vyučování u maturitních oborů probíhá od 7:00 hod. do 11:35 hod., u učebních 
oborů od 7:00 hod. do 12:30 hod. 
 
Odpolední vyučování u maturitních oborů probíhá od 12:05 hod. do 16:30 hod., u učebních 
oborů od 13:00 hod. do 16:30 hod. 
 
Časy vyučování lze ve výjimečných případech upravit pokynem ředitele školy. 
 

d. Škola se pro žáky otevírá v 6:40. 

e. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

f. Nejpozději po 5. vyučovací hodině mají žáci přestávku na oběd. 
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g. Žáci maturitních oborů mají obědovou přestávku v čase 11:35 – 12:05 a žáci učebních 

oborů mají obědovou přestávku v čase 12:30 – 13:00. 

h. Během vyučování nesmí žáci opouštět areál školy vyjma obědové přestávky 
(maturitní obory v čase 11:35 – 12:30, učňovské obory v čase 12:30 – 13:00), a to pouze 
s vědomím a písemným svolením rodičů. 

i. Žáci během výuky a během přestávek dodržují pravidla slušného chování, mj. např. 
nenosí pokrývky hlavy v budově (čepice, kapuce apod.). 

j. Konzultace k jednotlivým předmětům nebo ve Školním poradenském pracovišti (ŠPP) si 
žáci předem dohodnou s příslušnými vyučujícími nebo s pracovníky ŠPP a dále před 
konáním konzultace tento úmysl oznámí svému třídnímu učiteli. 

 
II.II Třídy 

a. Učebny se během přestávek zamykají, žáci tráví přestávky na chodbách školy, v atriu, 
herně nebo studovně. 

b. Žákům je povolen vstup do učeben pouze se souhlasem vyučujícího dle platného 
rozvrhu. 

c. Doporučuje se větrat ve třídách tak, aby při otevřených oknech, ať už výklopně či plně, 
byly vždy vytažené rolety kvůli prevenci jejich rozbití. 

d. Po každé vyučovací hodině žáci uklidí učebnu, zejména dbají na pořádek na podlaze, 
v lavicích, na židlích a na oknech parapetů, setřou tabuli a okna buď zavřou nebo je 
ponechají otevřené výklopně (tzv. na ventilačku). Pokud je vyučovací hodina koncová, 
žáci kromě výše uvedeného úklidu také zdvihnou židle a vždy zavřou okna. Žáci vždy 
manipulují s okny pod dohledem vyučujícího a zásadně při vytažených roletách. 

e. Žákům je povoleno opustit učebnu pouze se souhlasem vyučujícího. 

 

III. Zajištění stravování žákům 
 

a. Žáci mají možnost využívat služby školní jídelny. 

b. Vydávání obědů ve školní jídelně upravuje řád školní jídelny. 

c. Časy vydávání obědů v době teoretické výuky jsou uvedeny v bodu 2. g. 

 
IV. Úklid, údržba a mikroklimatické podmínky 

 

a. Úklid je zabezpečován v učebnách mimo výuku, v ostatních prostorách průběžně. 

b. Proces úklidu je realizován suchým i mokrým setřením za využití čisticích prostředků 

s dezinfekčním účinkem. 

c. Proces úklidu je proveden u všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních 
parapetů, klik, rukojetí splachovadel, veškerého příslušenství WC, vynášení odpadků, 
vyčištění koberců vysavačem dle harmonogramu. 

d. Kontrolu materiálně technického zabezpečení výuky provádí údržbář školy v součinnosti 
s dalšími zaměstnanci školy. 

e. Učebny, a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou vytápěny nejméně na 20° C. Je 
zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti. V 
tělocvičně a dalších místnostech pro krátkodobou činnost nesmí klesnout teplota pod 
18°C. 

f. Větrání je zajištěné ventilačními otvory. Režim větrání na chodbách je zabezpečen 
zaměstnanci školy. Pracovníci údržby ráno dle počasí otevírají výklopně okna na všech 
chodbách školy a na schodištích a pracovníci úklidu tato okna odpoledne zavírají. Za 
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otevírání a zavírání oken v učebnách odpovídají vyučující. Pokud dojde ke změně 
počasí během dne, reguluje větrání pedagogický pracovník vykonávající dohled na 
chodbě. Okna na chodbách v zavřeném i ve vyklopeném stavu musí být vždy zamčena. 
Je zakázán souběh otevřených oken a zapnuté klimatizace. 

 

V. Podmínky pohybové výchovy 

a. Škola pro výuku využívá vlastní tělocvičny a posilovny. 

b. Pro potřeby žáků jsou k dispozici převlékárna a sprchy. 

c. Podmínky využívání tělocvičny a posilovny upravují řády příslušných učeben. 


