Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU
F. ŠUMAVSKÉHO 150, KLATOVY

I.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Adresa školy:
IČO:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele pro praktické vyučování:
Pracoviště praktického vyučování:

II.

nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy 3
61750883
Ing. Jiří Dio
Mgr. Jiří Skala
Šumavského 150, 339 01 Klatovy 3

REŽIM DNE

Rozvrh hodin
Vyučovací jednotka:

den,
v 1. roč. nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin,
ve 2. a 3. roč. nesmí být delší než 7 hodin.
Vyučovací hodina v odborném výcviku:
trvá 60 minut.
Vyučování začíná:
v 7.30 hod.
Učební obory mají dle rozvrhu pět dní teorie a pět dní odborného výcviku ob týden.

Začátek učebního dne
Na pracoviště je žák povinen přijít tak, aby byl 5 minut před zahájením vyučování na svém místě na dílně,
popř. na svém místě na pracovišti.
Po příchodu na pracoviště se žák v šatně přezuje a převleče do předepsaného pracovního oděvu
a v souladu s bezpečnostními a hygienickými požadavky příslušného oboru. Civilní oděv si uloží do své
skříňky.
Konec vyučování
Na konci učebního dne žáci na pokyn učitele odborného výcviku, popř. instruktora uklidí své pracoviště,
stroj, nástroje a nářadí, vyučující zkontroluje ve spolupráci se službou pořádek v dílně /na pracovišti/, poté
žáci odcházejí do šaten, po odchodu žáků učitel pracoviště zamkne.
Přestávky. Režim stravování
Po třech hodinách a 45 minutách odborného výcviku je hodinová přestávka. Délka přestávky se
nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Přestávku žáci využívají zejména k odpočinku, hygienickým
potřebám a ke stravování. Žáci smí jíst pouze na místech k tomu vyhrazených. Opouští-li žáci během
přestávky na oběd budovu pracoviště, pedagogický dozor se nevykonává.
Oběd
Školní jídelna je v Koldinově ulici č. 180.
Doba vydávání oběda – od 11:00 hod. do 14:30 hod.
Žáci mohou obědvat během polední přestávky nebo po ukončení vyučování.
Pitný režim
Vlastní nealkoholické nápoje kdykoli během dne.
Ve školní jídelně točený teplý nebo studený nápoj podle jídelníčku.
III.

PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem 01.09.2012.
V Klatovech dne 31.08.2012
Ing. Jiří Dio v. r.
ředitel školy

