Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice

PROVOZNÍ ŘÁD

Příloha Školního řádu ze dne 2. září 2016
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Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice
Provozní řád škol vychází ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
vyhláška 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení
pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže z Metodických pokynů MŠMT 37014/2005-25 a
z vyhlášky 64/2005 Sb.
Údaje o zařízení
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice
REDIZO: 600011283
IČO: 00497088
Ředitel školy: Mgr. Aleš Frýdl
Režim dne se řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb. v platném znění novely č. 343/2009, zejména §
13, odst. 1.
Dojíždění žáků (mimo ubytované):
žáci dojíždějí i ze sousedních okresů, max. 50 km
používají vlakovou a autobusovou dopravu
doba dojíždění nepřesahuje 2 hodiny
Začátek vyučování:
V 8.00 hod., resp. v 7,10 hod. – vyučující nastupují minimálně 15 minut před zahájením
vyučování.
V této době také začíná určený pedagogický pracovník vykonávat dozor nad žáky ve škole
před vyučováním.
Po vyučování, o přestávkách, mezi dvěma vyučovacími hodinami – dohled dle rozpisu
zpracovaného a předloženého před začátkem školního roku zástupci ředitele školy pro
teoretické vyučování. (viz.čl. 9 – Dozor nad žáky – Metodický pokyn MŠMT ČR, čj.29
159/2001-26)
Časový rozvrh teoretického vyučování
hodina

0
1
2
3
4
5
6
7

7.10 - 7.55
8.00 - 8:45
8.50 - 9.35
9.40 – 10.25
10.40 – 11.25
11.30 – 12.15
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15

-2-

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice
Ukončení vyučování:
Vyučování je ukončeno 7. vyučovací hodinou – ve 14,15 hod.
Docházka do školy – upřesnění školního řádu
a) V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemně třídního učitele o uvolnění
z vyučování. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit
důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti, a to třídnímu učiteli (nepřítomnost v teoretické výuce)
nebo učiteli odborného výcviku (nepřítomnost na odborném výcviku). Žák nebo jeho
zákonný zástupce může využít telefonu nebo e-mailu.
b) Žák je povinen předložit omluvenku v omluvném listě nebo v žákovské knížce
třídnímu učiteli (omlouvá absenci v teoretické výuce) nebo učiteli odborného výcviku
(omlouvá absenci na odborném výcviku) ihned po návratu do vyučování.
Otevírání a uzavírání budovy školy - určený pracovník. Jestliže někdo z učitelů, např.
z důvodů doučování pozdrží žáky ve škole, je nutno po dohodě s pracovníkem, který
zodpovídá za kódování školy, dohodnout jejich pozdější odchod ze školy, popř. zajistit
odchod přes vrátnici školy.
Vyučovací hodina:
Trvá 45 minut – vyučující dodržuje pravidelně celou dobu určenou k výuce. Nelze hodinu
začít, ani ukončit dříve. K dodržování časové doby slouží vyučujícím školní zvonění.
Přestávky:
5, 10 a 25 minut. Po každé vyučovací hodině 5 minut, po 3. vyučovací hodině 15 minut
(svačinová přestávka), po 5. vyučovací hodině 25 minut – žáci využívají přestávek k přesunu
do jednotlivých tříd, ale zejména k odpočinku mezi jednotlivými vyučovacími hodinami.
V celé budově je zákaz kouření jak žáků, tak pracovníků školy. Dále zákaz požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek. (viz.ZP §135 e).
Možnost pobytu venku – během velké polední přestávky trvající 25 minut.
Počet hodin v jednom sledu: 7
Vyučovací hodiny výpočetní techniky
V rozvrhu zařazeny hodiny v průběhu celého vyučování, tj. od 7,10 – 14,15 hodin, po
vyučování jsou k dispozici počítače s internetem v budově školy. V jednom sledu se pracuje na
PC nejdéle 2 vyučovací jednotky, tj. 2 x 45 min. s přestávkou.
Režim stravování
Způsob zajištění oběda: obědy se připravují ve vlastní kuchyni v budově školy, konzumace stravy
probíhá ve školní jídelně.
výdej obědů:
11.30 do 13.00 hod.
Zajištění celodenního stravování pro ubytované žáky:
Snídaně
06.00 - 08.00 hod.
večeře
18.30 - 19.30 hod. ( ve středu 19.30 – 20.00 hod)
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Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice
Režim stravování pro cizí strávníky
Cizí strávníci se stravují ve školní jídelně v době od 11.30 - 12.00 hod.

Režim občerstvení :
ve školní jídelně prodej limonád, sušenek, chlebíčků, baget v době od 10.00 do 10.45 hod.
Pitný režim
a) zajištěn během dne školní jídelnou u snídaně, oběda i večeře podáváním různých druhů čajů a
nealkoholických nápojů
b) prodejem nápojů prostřednictvím nápojových automatů na kávu, kakao, čokoládu, čaj a
nealkoholické nápoje. Provoz a údržbu zajišťuje externí firma. Umístění na chodbě školy v
přízemí budovy.

Podmínky k umožnění pohybových aktivit žáků:
1 tělocvična, 1 posilovna – včetně WC, sprch, šaten
hřiště - 3 (1 antukové, 1 škvárové, 1 travnaté) – vybavení standardní – WC a sprchy v budově
školy
Výuka plavání – probíhá v blízkém městském bazénu v rámci hodin TV
Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících dané ŠVP (1 – 2 hodiny týdně)
Harmonogram hodiny odpovídá metodice výuky tělesné výchovy.
Mimoškolní využití
Veškeré prostory pro pohybovou výchovu včetně jejich zařízení jsou využívány v mimoškolní
době jak žáky ubytovanými na domově mládeže, tak dojíždějícími žáky ve sportovních
kroužcích.
V odpoledních hodinách v době od 16.00 – 20.00 hod. je sportovní areál využíván rovněž
sportovními kluby k tréninkům a jinými zájmovými organizacemi převážně pro sálové sporty.

Platnost od 1. 9. 2016

Mgr. Aleš Frýdl
ředitel školy
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