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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY platný pro odloučené pracoviště Krupka

Přístup do školy
Do budovy školy smí vstupovat jen studující žáci, zaměstnanci školy, rodiče a zákonní
zástupci žáků. Osobní návštěvy žáků jsou zakázány.
Budova školy je pro žáky otevřena od 7:00 h do skončení výuky, kdy žák musí opustit
budovu školy a nesmí se v ní dále zdržovat.
Zahájení teoretického vyučování je v 8:10 h, příprava žáků na vyučování začíná v 8:05 hod.,
kdy žák musí zaujmout místo v učebně. Výuka odborného výcviku začíná dle oborů a ročníku
v rozmezí od 6:30 do 8:00 hod. nástupem pracovní skupiny žáků na určeném pracovišti
v předepsaném oblečení.
Žáci vstupují před vyučováním do budovy vedlejším vchodem ze dvora školy
Žákům, kteří se zúčastňují vyučování tělesné výchovy mimo objekt školy, otevírá šatnu i
budovu školy učitel tělesné výchovy.
Žáci, kteří musí opustit budovu školy během vyučování předkládají řádnou omluvenku
třídnímu učiteli či učiteli příslušného předmětu. Toto uvolnění současně zapisují třídní učitelé
do třídních knih, učitelé odborného výcviku do deníku odborného výcviku.
Během vyučování mají žáci zakázáno opouštět areál školy.

Dopravní prostředky
Všichni žáci i zaměstnanci školy, kteří používají jakýkoliv dopravní prostředek, v ulici Na
Příkopě, jedou nejvýše rychlostí 20 km/hod. Zvýšenou pozornost v silničním provozu věnují
zvláště ráno před vyučováním a odpoledne po vyučování, při vyjíždění a zajíždění na
parkoviště, kde se pohybují žáci. Žáci chodí po této komunikaci vždy po levém okraji
vozovky.
Osobní automobily žáků parkují na vyhrazeném parkovišti před školou, kde neobtěžují okolí
hlukem a výfukovými plyny. Žákům není povoleno s automobilem zajíždět, ani parkovat
v areálu školy.

Šatny
Šatny se odemykají před vyučováním a po vyučování. Žákům, kteří přicházejí opožděně do
výuky je šatna odemykána jen v době přestávky teoretického vyučování. Žákům, kteří na
základě povolení třídního učitele odcházejí dříve z teoretického vyučování, je šatna
odemykána jen v době přestávek teoretického vyučování.
Žákům, kteří odcházejí dříve z vyučování odborného výcviku na základě povolení učitele
odborného výcviku, zajišťuje odemknutí šaten a budovy školy učitel odborného výcviku.
Ostatní žáci mají v době výuky zákaz vstupu do šaten.
V šatnách jsou umístěni žáci dle rozpisu školy. Z důvodu ochrany osobního majetku si opatří
skříňky ihned zámkem, klece po jejich opuštění vždy zamknou, nenechávají si v šatně cenné
věci nebo oblečení. V šatnách udržují žáci čistotu, pořádek, neskladují zde věci, které
nesouvisí s výukou ve škole.
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Přezůvky z klecí v přízemí si žáci odnášejí domů. Pokud si je nechají v kleci, pak na vlastní
nebezpečí. Škola neručí za jejich odcizení nebo poničení. Přezůvky musí být uloženy tak, aby
nepřekážely při úklidu šatny.
Jakékoliv závady v šatnách jsou žáci povinni nahlásit třídnímu učiteli, nebo učiteli odborného
výcviku, který zajistí u školníka, aby zjištěné závady byly ihned odstraněny.
Šatny tělesné výchovy jsou určeny k ukládání oděvů a osobních věcí žáků. Během výuky
tělesné výchovy jsou šatny zamčené a žáci do nich nemají přístup. Vyskytne-li se
nepředvídatelná událost a žák musí do šatny vstoupit, pak jen v přítomnosti učitele tělesné
výchovy. Cenné věci si žáci před vyučováním uloží do plechové skříňky v tělocvičně, kterou
učitel zamkne. Při vydávání věcí se před skříňkou shromáždí jen ti žáci, kteří si tam věci
uložili. Od skříňky odchází všichni najednou až v okamžiku, kdy si uložené věci zkontrolovali
a mají je v pořádku.
Provoz šatny odborného výcviku zajišťuje učitel odborného výcviku.

Pravidla zacházení s majetkem školy
a) Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou.
Jsou povinni řídit se pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy.
b) Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly
svěřeny v souvislosti s výukou. Mají povinnost jejich poškození ihned hlásit učiteli nebo
mistrovi odborného výcviku.
c) Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku,
chrání majetek školy před poškozením.
d) Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku
nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo
jeho zákonný zástupce v plném rozsahu. Při poškození školního majetku může žák školy
společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady
uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody může být
důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou (Občanský zákoník).

Povinnosti žáků při teoretickém vyučování
Žák při zvonění začátku vyučovací hodiny sedí na svém místě dle zasedacího pořádku, má na
lavici připravené pomůcky pro vyučování.
Vstoupí-li učitel nebo jiná osoba do třídy, nebo odchází-li ze třídy, pozdraví žák tím, že se
mlčky postaví. Žáci usedají až na daný pokyn, nebo po opuštění třídy učitelem, nebo jinou
osobou.
Není-li žák ze závažného důvodu připraven na vyučování, omluví se vyučujícímu na začátku
hodiny.
Při vyučování není dovoleno jíst, žákům je však umožněno zachovávat pitný režim.
Během vyučovací hodiny není žákům dovoleno z jakéhokoliv důvodu odcházet ze třídy.
Při vyučovací hodině žák hovoří pouze na pokyn vyučujícího. Chce-li vyučujícímu cokoliv
sdělit, přihlásí se a čeká, až bude vyučujícím vyzván.
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Po každé vyučovací hodině žáci uklidí učebnu, dbají na pořádek a čistotu.
Na konci poslední vyučovací hodiny v učebně dají žáci na výzvu učitele židle do lavic.
Provoz v odborných učebnách a tělocvičně se řídí provozními řády těchto učeben.
Žák nesmí nevhodně rušit při vyučování používáním mobilního telefonu. Při vyučování jej má
vypnutý a uložený mimo lavici.
Žák nesmí nosit do školy cenné věci a předměty nesouvisející s výukou.

Povinnosti třídní služby při teoretickém vyučování
Třídní službu určuje z řad žáků třídní učitel, jména žáků zaznamenává do třídní knihy. Služba,
která plní nedostatečně a špatně své povinnosti je zařazována třídním učitelem častěji.
Na začátku vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky.
Nedostaví-li se vyučující do 5 minut od začátku vyučovací hodiny, ohlásí jeho nepřítomnost
zástupci nebo řediteli školy.
V průběhu a na konci vyučovací hodiny dohlíží na čistotu a pořádek ve třídě.
Zavírá o přestávce okna, povolená je pouze tzv. vyklápěčka.
Při opuštění učebny nebo na konci vyučování zhasne světla ve třídě.
Při návratu zpět do třídy kontroluje stav třídy. Veškeré zjištěné závady (poškozený nábytek,
pomalované lavice, zdi, zničené nástěnky) nahlásí okamžitě třídnímu učiteli.

Přestávky při teoretickém vyučování
Přestávka je určena žákům pro vykonání osobní potřeby, osobní hygieny, odpočinek a relaxaci,
nasycení se, přípravu na další vyučování nebo přechod do jiné učebny.
Přestávky jsou většinou 5 minutové. Po 2. vyučovací hodině následuje 15 minutová přestávka
na svačinu a po 5. vyučovací hodině 30 minutová přestávka na oběd.
O přestávce jsou ve třídách zavřená okna, povolené jsou pouze tzv. sklápěčky. Žáci se nesmí
v otevřených oknech zdržovat, vyklánět se, vyhazovat jakékoliv předměty.
Žáci se smějí pohybovat pouze v prostorách teoretického vyučování, nesmí se shromažďovat
na schodištích, nebo jejich mezaninech.
Žáci nesedí na parapetech oken, topeních nebo lavicích.
Žáci nesmí v době teoretického vyučování opustit objekt školy bez svolení třídního učitele.

Praktické vyučování
Příchod a odchod žáků v odborném výcviku evidují učitelé odborného výcviku. Žáci nastoupí
na pracoviště v pracovním oblečení a obuvi. Používanou šatnu udržují v čistotě a pořádku.
Kontrolu provádí učitel odborného výcviku, včetně řádného uzamčení skříněk a šatny. Klíč od
šatny je uložen na určeném místě. Individuální přístup do šatny v průběhu vyučování není
dovolen.
Před začátkem učebního dne je žák připraven na svém pracovišti. Plně využívá pracovní dobu
a odpočinku věnuje pouze čas vyhrazený pracovními přestávkami.
Žák je povinen používat ochranné prostředky po dobu výkonu činnosti, pečovat o ně a
udržovat v čistotě.
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Při přeřazení žáků na provozní pracoviště mimo školu pod vedením instruktorů je nutno
dodržovat zákoník práce při rozvržení pracovní doby tak, aby přestávka mezi dvěma směnami
byla minimálně 12 hodin a délka pracovní doby stejná jako rozvrh odborného výcviku.
Žákům je zakázaná práce přesčas a v noci.
V úvodu učebního dne probíhá na pracovišti ranní kontrola spojená s instruktáží činnosti pro
nový učební den a prověřování znalostí probraného učiva. Na závěr učebního dne provádí
učitelé odborného výcviku hodnocení spojené s ověřováním dosažení hlavních cílů učebního
dne, popřípadě zadají domácí úkol.
Utrpí-li žák úraz, je povinen to hlásit neprodleně vyučujícímu a poskytnout pravdivé údaje.
Pro sepsání protokolu o úrazu.
O všechny zapůjčené předměty žák svědomitě pečuje a je povinen jich používat. Za
případnou ztrátu, nebo úmyslné poškození nese zodpovědnost. Veškeré závady na strojích a
jiném zařízení na pracovišti hlásí žáci okamžitě učiteli odborného výcviku a řídí se jejich
pokyny.
Žáci na provozní praxi předkládají svému instruktorovi index pro záznam hodnocení a docházky.
Index kontroluje učitel odborného výcviku, podle dohodnutých pravidel.

Přestávky při praktickém vyučování
Žáci se zdržují jen na určeném místě a řídí se pokyny učitele odborného výcviku.
Žáci dodržují provozní řád učebny.
Žáci nesmí samostatně otvírat okna, vyklánět se z nich, ani sedět na parapetech a v oknech.
Přestávku na svačinu a na oběd mají žáci podle druhu oborů:
obory mechaniků
– svačina 9:00 – 9:10
oběd 11:35 – 11:55
strojní a elektro obory - svačina 9:20 – 9:30
oběd 11:55 – 12:15

Režim stravování a pitného režimu
Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně – výdejně (dovoz jídla zajištěn SŠS Teplice,
Fráni Šrámka 1350 Teplice). Obědy se vydávají od 11.30 hod. do 12.30 hod.
Výdej stravy je doplněn nápoji (většinou se podává čaj).
Před jídelnou je automat na nápoje. V jídelně si mohou žáci zakoupit nápoje i svačinu, a to
v době přestávek.

Podmínky pohybové výchovy
Hodiny TEV probíhají většinou v pronajaté Sportovní hale v Krupce. Škola disponuje posilovnou a
cvičebnou. Pro žáky jsou u cvičebny a posilovny k dispozici šatny, umývárny a hygienická zařízení.
Žáci mají 1 – 2 hodiny TEV týdně.
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Časový rozvrh výuky
Teoretické vyučování
Hod.
Od
Do

1.
8.10
8.55

2.
9.00
9.45

3.
10.00
10.45

4.
10.50
11.35

5.
11.40
12.25

6.
12.55
13.40

7.
13.55
14.30

Odborný výcvik
ročník

Obor

pondělí-čtvrtek

I.
II.

Elektrikář .
Elektrikář .

III.
I.
II.
III.

Elektrikář .
Obráběč kovů
Obráběč kovů
Obráběč kovů

8:00 – 14:30
8:00 – 15:30
7:00 – 14:30
7:00 – 14:30
7:00 – 13:30
7:00 – 14:00
7:00 – 14:00

ročník

I.
II.
III.
I.
I.

Obor

pondělí-pátek

Strojírenské práce
Strojírenské práce

8:00 – 14:30
7:00 – 14:30
6:30 – 14:00
6:30 – 14:00
8:00 – 14:30
8:00 – 14:30

Strojírenské práce

Mechanik oprav.
Strojní mechanik

pátek

Přestávka

9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
7:00 – 13:30
7:00 – 13:30

9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
Přestávka

8:00 – 14:30
7:00 – 14:30
6:30 – 14:00

9:00-9:10 ; 11:35-11:55
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:20-9:30 ; 11:55-12:15
9:00-9:10 ; 11:35-11:55
9:00-9:10 ; 11:35-11:55

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Všichni žáci jsou povinni dodržovat základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i
na akcích konaných školou mimo prostory školy.
Dozor nad žáky v rámci všech činností školy vykonávají pověření pracovníci, žáci jsou
povinni dbát jejich pokynů. Dozor je zajištěn školou s přihlédnutím ke konkrétním
podmínkám a okolnostem.
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Na začátku každého školního roku jsou žáci proškoleni ze zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví, toto je prokazatelným způsobem zapsáno do třídní knihy a žáci poučení stvrzují svými
podpisy na formuláři školy.
Před akcemi konanými mimo prostory školy, které vyžadují zvýšenou bezpečnost a ochranu
zdraví žáků, jsou žáci poučeni o možných rizicích prokazatelným způsobem.
První pomoc ve škole je zajištěna prostřednictvím lékárniček, které se nachází u vedoucích
pracovníků odloučeného pracoviště a učitele tělesné výchovy.
Školní úraz, který se stal žákovi při vzdělávání a činnostech s ním přímo souvisejícími, se řídí
platnými právními normami.

Úklid školy
Úklid prostorů školy je prováděn 3 pracovnicemi školy v dopoledních i odpoledních
hodinách. Úklid ve vile a v jídelně je zajišťován pak další pracovnicí, která ho provádí na
částečný úvazek. K úklidu se používají běžné čistící a dezinfekční prostředky zakoupené
v tržní síti. Čištění osvětlení se provádí 2x ročně.
Vypracoval Mgr. Pavel Müller, ZŘTV
Miloslav Svoboda, vedoucí učitel OV
Krupka, 1. 9. 2016

Schválil: Mgr. Aleš Frýdl
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