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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 
 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 
 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí 
a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu 
v provozním řádu. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu, pokud 
podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví. 
 
 
I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 
 
Typ školy:         Střední odborná škola 
Kapacita:          839 žáků 
 
 
II. PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU 
 
Projednáno se zaměstnanci školy, nabývá platnosti dne 01.07.2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Klatovech dne 01.07.2012      
                                                                     
                  
                    Ing. Jiří Dio v. r. 

ředitel školy 
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 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
 
        
I. REŽIM DNE 
 
Provoz týkající se aktivit určených žákům školy:  od 6:45 do 17:00 hod. 
Dojíždění žáků:          většina žáků dojíždí. 
Maximální vzdálenost:         40 km. 
Druh dopravy:           autobus, vlak, automobil. 
Čas prvního příjezdu a posledního odjezdu žáků:  6:50, 16:30 hod. 
 
Začátek vyučování:          7:45 hod. 
Ukončení vyučování včetně odpoledního:   15:40 hod. 
Vyučovací hodina:          délka trvání 45 minut. 
Způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní):  tradiční. 
Počet hodin v jednom sledu:       max. 7 (s přestávkou na oběd 8). 
 
Přestávky:  
Zařazení v režimu po jedné vyučovací hodině. 
Délka trvání:           5, 10, 20, přestávka na oběd (50 minut). 
Možnost pobytu venku:         ne. 
Větrání učeben:  každou přestávku služba otevře horní křídlo v každém 

okně na 5 minut, během vyučovací hodiny podle 
zvážení vyučujícího, minimálně 1 x za vyučovací hodinu 
vyměnit vzduch ve třídě větráním. 

 
Režim práce s po čítačem:  
Zařazení v rozvrhu:         5 učeben – všechny třídy 2-8 hodin týdně, dle rozvrhu. 
Počet vyučovacích hodin na PC v jednom sledu:  2-4 hodiny. 
 
 
II. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 
 
Stravování:  
Způsob  zajištění oběda:        vlastní školní jídelna v Koldinově ulici 180, Klatovy. 
Doba vydávání jídel:        11:30 – 14:15 hod. 
Možnost doplňkového občerstvení :     automat na rychlé občerstvení – majitel p. Prášil. 
Režim školních svačin:         vlastní svačiny z domova nebo dle nabídky z automatu. 
Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka:   25 minut. 
 
Pitný režim:  
Ve škole 3 automaty, jeden na teplé a dva na studené nápoje, údržbu provádí p. Prášil, majitel nápojového 
automatu na teplé nápoje a firma Coca-Cola – 2 kusy. 
 
 
III. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY 
 
Počet a kapacita tělocvičen:       1 tělocvična s jedním velkým sálem. 
Vybavení tělocvičen, hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení šaten:  

2 šatny vybavené lavičkami a háčky na oblečení, 
2 umývárna (2 x sprcha, 2 x umyvadlo), 
1 x WC pro dívky + umyvadlo, 
1 x WC pro chlapce + pisoár,  
1 x WC pro zdravotně postižené + umývárna. 

Počet a kapacita hřišť:         vlastní hřiště škola nevlastní, pronajímá od TJ Klatovy. 
Zařazování hodin tělesné výchovy:      hodiny zařazovány v průběhu dne pondělí – pátek, 

skupiny chlapecké a smíšené. 
Počet hodin tělesné výchovy v ročnících:    2 hodiny týdně (obory s maturitou), 
             2 hodiny jednou za čtrnáct dní (obory učební). 
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Harmonogram hodiny:         podle předepsaných učebních dokumentů. 
 
Výuka plavání, podmínky výuky, event. jiné zařazené tělesné aktivity: 

podle zájmu žáků v zařízeních Technických služeb 
Klatovy (bazén, zimní stadion). 

Lyžování:            zařazeno do lyžařského výcviku v 1. ročníku. 
Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu:  

možno využít tělocvičnu v případě zajištění pedagog. 
dozoru. 

 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
 
 
I. REŽIM DNE 
 
Rozvrh odborného výcviku              
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:         trvá 60 minut. 
Začátek vyučování:         7:30 hod. 
Učební obory mají dle rozvrhu:      pět dní teorie a pět dní odborného výcviku  ob týden. 
 
Začátek u čebního 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 vyu čování 
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 
Po třech hodinách a 15 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 tomu vyhrazených. Opouští-li žáci během 
přestávky na oběd budovu pracoviště, pedagogický dozor se nevykonává. 
 
 
II. REŽIM STRAVOVÁNÍ 
 
Stravování 
Způsob  zajištění oběda:        školní jídelna v Koldinově ulici 180, Klatovy. 
Doba vydávání jídel:        11:30 – 14:15 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. 
 
 
 
 
 


